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COMO ACESSAR
Pelo site www.biblioteca.uema.br, acesse o Portal Minha Biblioteca.Pelo site www.biblioteca.uema.br, acesse o Portal Minha Biblioteca.



Insira seu login do SigUema e clique em "enviar".Insira seu login do SigUema e clique em "enviar".



TELA PRINCIPAL



Meus livros
Nesta aba, aparecem todos os livros acessados pelo usuário. O último livroNesta aba, aparecem todos os livros acessados pelo usuário. O último livro
acessado, é mostrado em maior destaque, enquanto os demais são exibidosacessado, é mostrado em maior destaque, enquanto os demais são exibidos
por ordem de acesso no carrossel "Meus livros", conforme imagem abaixo.por ordem de acesso no carrossel "Meus livros", conforme imagem abaixo.  



Catálogo
Nesta aba são apresentados todos os catálogos contratados pela instituiçãoNesta aba são apresentados todos os catálogos contratados pela instituição
com sugestões de livros para o usuário.com sugestões de livros para o usuário.



Busca
O sistema disponibiliza dois campos de pesquisa com a mesmaO sistema disponibiliza dois campos de pesquisa com a mesma
funcionalidade:funcionalidade:
-O primeiro campo está na barra superior à direita-O primeiro campo está na barra superior à direita
-O segundo campo de busca está dentro da aba Catálogo-O segundo campo de busca está dentro da aba Catálogo



As buscas podem ser feitas por título, autor, ISBN ou termos.As buscas podem ser feitas por título, autor, ISBN ou termos.  
Também é possível fazer buscas combinando múltiplosTambém é possível fazer buscas combinando múltiplos
termos no mesmo campo. Exemplo: autor + termo, título +termos no mesmo campo. Exemplo: autor + termo, título +
autor.autor.



Busca de termos dentro do livroBusca de termos dentro do livro
Passe o mouse em cima da capa do livro desejado e clique na lupaPasse o mouse em cima da capa do livro desejado e clique na lupa
(buscar). Será aberta à direita uma tela com um campo para inserir um(buscar). Será aberta à direita uma tela com um campo para inserir um
termo de busca no conteúdo do livro.termo de busca no conteúdo do livro.



Busca de termos dentro do livroBusca de termos dentro do livro
Passe o mouse em cima da capa do livro desejado e clique na lupaPasse o mouse em cima da capa do livro desejado e clique na lupa
(buscar). Será aberta à direita uma tela com um campo para inserir um(buscar). Será aberta à direita uma tela com um campo para inserir um
termo de busca no conteúdo do livro.termo de busca no conteúdo do livro.



ATIVAÇÃO DE LIVROSATIVAÇÃO DE LIVROS
Após encontrar o livro desejado, posicione o mouse sobre a capa e clique emApós encontrar o livro desejado, posicione o mouse sobre a capa e clique em
"Abrir o livro". O livro será ativado e aparecerá na aba “Meus Livros”."Abrir o livro". O livro será ativado e aparecerá na aba “Meus Livros”.



ADICIONADOS RECENTEMENTEADICIONADOS RECENTEMENTE
Os últimos livros adicionados ao catálogo aparecem ordenadosOs últimos livros adicionados ao catálogo aparecem ordenados
por data de inclusão.por data de inclusão.



Os livros são exibidos por área do conhecimento.Os livros são exibidos por área do conhecimento.



FERRAMENTASFERRAMENTAS

Atualizar biblioteca;Atualizar biblioteca;
Compartilhar realçadores;Compartilhar realçadores;
Criar e editar realçadores.Criar e editar realçadores.

O ícone ferramentas fornece as seguintes opções:O ícone ferramentas fornece as seguintes opções:



NAVEGAÇÃONAVEGAÇÃO
Ao abrir o livro, o sumário é aberto automaticamente.Ao abrir o livro, o sumário é aberto automaticamente.
Para fechar ou abrir o Sumário, clique no ícone Sumário, logo abaixo da seta para voltar à telaPara fechar ou abrir o Sumário, clique no ícone Sumário, logo abaixo da seta para voltar à tela
principal.principal.
Clique nas opções “Expandir” e “Reduzir” para abrir ou fechar os capítulos.Clique nas opções “Expandir” e “Reduzir” para abrir ou fechar os capítulos.



Navegue no livro usando a barra de rolagem localizada na parteNavegue no livro usando a barra de rolagem localizada na parte
inferior do painel de leitura.inferior do painel de leitura.



Utilize o campo “Ir à página” para acessar uma página específica, digite oUtilize o campo “Ir à página” para acessar uma página específica, digite o
número da página e aperte “Enter” no seu teclado.número da página e aperte “Enter” no seu teclado.



Para mudar de página, utilize as setas "anterior" e "seguinte" localizadas aoPara mudar de página, utilize as setas "anterior" e "seguinte" localizadas ao
lado da barra de rolagem.lado da barra de rolagem.



RECURSOS DISPONÍVEIS AO SELECIONAR UM TEXTORECURSOS DISPONÍVEIS AO SELECIONAR UM TEXTO
- Criar realce- Criar realce
- Adicionar uma anotação- Adicionar uma anotação
- Copiar um trecho de um livro- Copiar um trecho de um livro
- Criar cartão de estudo- Criar cartão de estudo
- Ler em voz alta a partir daqui- Ler em voz alta a partir daqui



CRIAR REALCECRIAR REALCE
Selecione o texto desejado e escolha um dos realçadores disponíveis. O textoSelecione o texto desejado e escolha um dos realçadores disponíveis. O texto
será marcado com a cor do realçador escolhido.será marcado com a cor do realçador escolhido.



ADICIONAR ANOTAÇÃOADICIONAR ANOTAÇÃO

Selecione o texto desejado e clique em “Adicionar anotação”. Você tambémSelecione o texto desejado e clique em “Adicionar anotação”. Você também
pode clicar sobre um realce criado anteriormente e selecionar a opçãopode clicar sobre um realce criado anteriormente e selecionar a opção
“Adicionar anotação”.“Adicionar anotação”.



Insira a nota na margem direita da página e clique no botão “Salvar” paraInsira a nota na margem direita da página e clique no botão “Salvar” para
guardar a nota ou clique em “remover” para excluir a mesma.guardar a nota ou clique em “remover” para excluir a mesma.



As anotações ficarão disponíveis na margem direita da página.As anotações ficarão disponíveis na margem direita da página.
Observação: ao criar uma nota será criado também um realce na cor queObservação: ao criar uma nota será criado também um realce na cor que
estiver selecionada.estiver selecionada.



Clique na seta “Notas de margem” para mostrar ou ocultar o textoClique na seta “Notas de margem” para mostrar ou ocultar o texto
das notas.das notas.



COPIAR UM TRECHO DE UM LIVROCOPIAR UM TRECHO DE UM LIVRO

Selecione o texto desejado e clique em “Copiar”. Aparecerá um pop-up indicando que aSelecione o texto desejado e clique em “Copiar”. Aparecerá um pop-up indicando que a
mensagem foi copiada para a área de transferência. Clique em “OK”. mensagem foi copiada para a área de transferência. Clique em “OK”. Cole o texto copiadoCole o texto copiado
no editor de texto da sua preferência.no editor de texto da sua preferência.



CRIAR CARTÃO DE ESTUDOCRIAR CARTÃO DE ESTUDO

Selecione o texto desejado e em seguida clique em "Criar cartão".Selecione o texto desejado e em seguida clique em "Criar cartão".



LER EM VOZ ALTA A PARTIR DAQUILER EM VOZ ALTA A PARTIR DAQUI

A leitura começará a partir do início do texto selecionado.A leitura começará a partir do início do texto selecionado.



PREFERÊNCIAS DO LEITORPREFERÊNCIAS DO LEITOR

Clique no ícone “Aa” para acessar o painel de Preferências do leitor.Clique no ícone “Aa” para acessar o painel de Preferências do leitor.



Neste painel o usuário pode configurar suas preferências nas seguintesNeste painel o usuário pode configurar suas preferências nas seguintes
seções:seções:
-Exibição-Exibição
-Realçadores-Realçadores
-Compartilhamento-Compartilhamento



Para livros no formato ePUBPara livros no formato ePUB

Na seção Exibição, o usuário pode alterar:Na seção Exibição, o usuário pode alterar:
-tamanho do texto-tamanho do texto
-fonte do texto-fonte do texto
-modo de visualização (cor da tela)-modo de visualização (cor da tela)
-margem da página-margem da página
-altura da linha-altura da linha

EXIBIÇÃOEXIBIÇÃO



EXIBIÇÃOEXIBIÇÃO

Para livros no formato PDFPara livros no formato PDF

Na seção Exibição, o usuário pode alterar:Na seção Exibição, o usuário pode alterar:
-tamanho do texto, aumentando ou-tamanho do texto, aumentando ou
diminuindo o zoom;diminuindo o zoom;
-margem da página (ajustar de acordo com a-margem da página (ajustar de acordo com a
largura ou altura);largura ou altura);
-ativar a visão noturna para ambientes com-ativar a visão noturna para ambientes com
pouca luz.pouca luz.



RECURSOS DE ESTUDORECURSOS DE ESTUDO
Apresenta notas, realces, favoritos e cartões de estudo que foram criados peloApresenta notas, realces, favoritos e cartões de estudo que foram criados pelo
usuário. Clique no ícone "Recursos de Estudo" para acessar o painel.usuário. Clique no ícone "Recursos de Estudo" para acessar o painel.



O painel Recursos de Estudo está divido em 3 seções:O painel Recursos de Estudo está divido em 3 seções:

-Anotações: notas e realces criados pelo usuário.-Anotações: notas e realces criados pelo usuário.
-Favoritos: páginas favoritas salvas pelo usuário.-Favoritos: páginas favoritas salvas pelo usuário.
-Cartões de estudo: cartões de estudo criados pelo usuário.-Cartões de estudo: cartões de estudo criados pelo usuário.



AnotaçõesAnotações

São apresentados todos os realces e notas criados pelo usuário. Ao clicar em umSão apresentados todos os realces e notas criados pelo usuário. Ao clicar em um
realce já feito, será direcionado para o texto marcado dentro do conteúdo do livro.realce já feito, será direcionado para o texto marcado dentro do conteúdo do livro.



FavoritosFavoritos
São apresentados todos os favoritos criados pelo usuário. Ao clicar em umSão apresentados todos os favoritos criados pelo usuário. Ao clicar em um
favorito, será direcionado para a página marcada dentro do livro.favorito, será direcionado para a página marcada dentro do livro.



Cartões de estudoCartões de estudo
Os Cartões de Estudo consistem em ferramenta de aprendizado que permite queOs Cartões de Estudo consistem em ferramenta de aprendizado que permite que
alunos retenham informação através de cartões dispostos em um formato de teste.alunos retenham informação através de cartões dispostos em um formato de teste.
Podem ser criados pelos usuário para satisfazer suas necessidades de estudo ePodem ser criados pelos usuário para satisfazer suas necessidades de estudo e
aprendizado. O conteúdo dos cartões pode conter textos realçados, partes doaprendizado. O conteúdo dos cartões pode conter textos realçados, partes do
conteúdo do livro ou um resumo de um conceito específico.conteúdo do livro ou um resumo de um conceito específico.



Ler em voz altaLer em voz alta
Esta ferramenta de acessibilidade permite a leitura do texto do livro em voz alta.Esta ferramenta de acessibilidade permite a leitura do texto do livro em voz alta.
Acesse o recurso de leitura em voz alta clicando no botão “Mais opções” noAcesse o recurso de leitura em voz alta clicando no botão “Mais opções” no
canto superior direto do leitor e clique na opção "Ler em voz alta".canto superior direto do leitor e clique na opção "Ler em voz alta".



O recurso de leitura em voz alta é exibido na parte superior do leitor.O recurso de leitura em voz alta é exibido na parte superior do leitor.
-Botão Executar: clique em Executar para iniciar a leitura da página atual.-Botão Executar: clique em Executar para iniciar a leitura da página atual.
-Botão Pausa: clique em Pausa para parar a leitura em voz alta.-Botão Pausa: clique em Pausa para parar a leitura em voz alta.
-Botão Avançar: clique em Avançar para adiantar a leitura em voz alta para o próximo-Botão Avançar: clique em Avançar para adiantar a leitura em voz alta para o próximo
parágrafo.parágrafo.
-Botão Retroceder: clique em Retroceder para voltar a leitura em voz alta para o parágrafo-Botão Retroceder: clique em Retroceder para voltar a leitura em voz alta para o parágrafo
anterior.anterior.



IMPRIMIRIMPRIMIR
A ferramenta permite imprimir um total de 15% do conteúdo de cada livro e 2A ferramenta permite imprimir um total de 15% do conteúdo de cada livro e 2
páginas por vez. Acesse o recurso de impressão clicando no botão “Mais opções”páginas por vez. Acesse o recurso de impressão clicando no botão “Mais opções”
no canto superior direto do leitor e clique na opção Imprimir.no canto superior direto do leitor e clique na opção Imprimir.



CITAÇÃOCITAÇÃO
O leitor Minha Biblioteca permite gerar referências bibliográficas dos livrosO leitor Minha Biblioteca permite gerar referências bibliográficas dos livros
disponíveis na plataforma.disponíveis na plataforma.
Acesse o recurso de Citação clicando no botão “Mais recursos” situado naAcesse o recurso de Citação clicando no botão “Mais recursos” situado na
parte superior direita do menu do Sumário e clique na opção Citação.parte superior direita do menu do Sumário e clique na opção Citação.



A Minha Biblioteca disponibiliza os seguintes formatos de citação:A Minha Biblioteca disponibiliza os seguintes formatos de citação:
-MLA-MLA
-APA-APA
-Harvard-Harvard
-Vancouver-Vancouver
-ABNT-ABNT



Copiar URL da páginaCopiar URL da página
O leitor Minha Biblioteca permite copiar a URL da página atual.O leitor Minha Biblioteca permite copiar a URL da página atual.
Acesse o recurso Copiar URL da página clicando no botão “Mais recursos” situadoAcesse o recurso Copiar URL da página clicando no botão “Mais recursos” situado
na parte superior direita do menu do Sumário e clique na opção Copiar URL dana parte superior direita do menu do Sumário e clique na opção Copiar URL da
página.página.



O leitor apresentará um pop-up indicando a URL da página atual. Clique em "Copiar"O leitor apresentará um pop-up indicando a URL da página atual. Clique em "Copiar"
para copiar a URL e colar a mesma onde seja necessário posteriormente acessarpara copiar a URL e colar a mesma onde seja necessário posteriormente acessar
e/ou compartilhar a URL.e/ou compartilhar a URL.


