
Atualizar Biblioteca:   clique para que a plataforma seja

atualizada com os novos títulos.

Compartilhar Realçadores: compartilhe com outras pessoas as

suas marcações de texto.

Criar Tarefas: específica para os professores.

FERRAMENTAS

 

BARRA DE PESQUISA
Pesquise por: nome do autor, título ou pelo ISBN. 

 

    Ainda está em implementação outros tipos
de filtros de pesquisa.

Idioma: altera o idioma.

Sair: desconecta da plataforma.

Suporte: página de suporte do sistema.

Privacidade: acesso à Política de Privacidade da plataforma.

Fornecer Feedback: escrever feedback sobre a plataforma. 

CONFIGURAÇÕES DA CONTA

Minha Biblioteca: retorna para a home page.

Tutorial: manual da plataforma atualmente com 36 páginas.

Loja: loja de assinatura dos e-books.

APLICATIVO

HOME PAGE 

Estatística de acessos.

3 2 7 9 - 5 5 7 4 b i b l i o t e c a @ u n i v a l e . b r

Em formato de carrosséis os livros mais
acessados aparecem primeiro.

QUANTIDADE DE TÍTULOS DISPONÍVEIS
CATÁLOGO DE DIREITO: 2.988
CATÁLOGO DA SAÚDE: 2.480
CATÁLOGO DE MEDICINA: 502

Exibição dos detalhes do livro: formato, URL e referência.

Pesquisar: pesquisa por termos dentro do livro.

ABRIR O LIVRO: acesso a obra na íntegra (multiusuário).

https://wa.me/553332795574


Meus Livros: retorna para a home page.

Sumário: redireciona para o capítulo ou partição selecionada.

Pesquisar: pesquisa por termos dentro do livro.

Bloco de Notas: relação das notas e realces criados.

Labs: relação de ferramentas ainda em desenvolvimento.

Figuras: relação de figuras do livro (disponível atualmente apenas para

os livros da Elsevier).

Cartões de Estudo: de forma lúdica ajuda a reter a informação através

do jogo de perguntas e respostas criado pelo próprio usuário.

Configurações: mesmo ícone da home page.

Páginas: informa o número da página ou o usuário digita.

Páginas Favoritas: marca as páginas como favoritas e acessa a

relação de marcações.

Impressão: impressão gratuita das páginas, sendo 2 de cada vez

respeitando os Direitos Autorais.

Formatação melhorada:  E-pub - tamanho do texto, fonte, modo,

margem e altura da linha; PBK/PDF - apenas a configuração de zoom.

Ler em voz alta: leitura do texto por um sintetizador de voz.

Realce Rápido: marcador de texto e a sua relação fica disponível no           

Bloco de Notas.

Citação: modelo pré formatado de referência em Vancouver ou ABNT

(deve ser revisado com a folha de rosto).

Copiar URL: link do livro e/ou da página específica para ser salvo ou

compartilhado.

NAVEGANDO DENTRO 
DO LIVRO

A  plataforma da Minha Biblioteca (MB)

está disponível desde o dia 13/03 para o

curso de Direito e os cursos da área da
Saúde. O seu acesso é via Portal do

Aluno em URL Externas.

BARRA DE ROLAGEM INFERIOR

ÍCONES NA LATERAL ESQUERDA
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https://portal.univale.br:8080/web/app/Edu/PortalEducacional/login/
https://wa.me/553332795574

