
CADASTRO E USO DACADASTRO E USO DA  

BIBLIOTECA VIRTUALBIBLIOTECA VIRTUAL  

  

 
 



O QUE É A BIBLIOTECAO QUE É A BIBLIOTECA  
VIRTUAL PEARSON?VIRTUAL PEARSON?

  
É uma plataforma digital de livros técnico-
científicos, em todas as áreas do conhecimento,
publicados pelos selos editoriais da Pearson
Education e editoras parceiras, com textos em
língua portuguesa e inglesa.



QUEM PODE UTILIZAR A BIBLIOTECAQUEM PODE UTILIZAR A BIBLIOTECA  
VIRTUAL PEARSON?VIRTUAL PEARSON?  

O uso da plataforma digital está liberado para
toda a comunidade universitária: alunos,
professores e servidores técnico-administrativos.



COMO REALIZAR CADASTRO NACOMO REALIZAR CADASTRO NA  
BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON?BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON?

  Acesse o site: www.biblioteca.uema.br.
Na página da biblioteca, clique na aba “Biblioteca
Virtual”.



Uma vez aberta a página da BV, digite seu CPF
e clique em “Enviar”. 

 



A seguir, clique em “Abrir Biblioteca Virtual”.



No primeiro acesso, digite novamente
seu CPF e clique em “Continuar”.



Faça seu cadastro, preenchendo os seguintes dados: nome,
sobrenome, e-mail para login, senha de acesso e sua confirmação.
Em seguida, clique em “Criar meu usuário”.



CONFIRMAÇÃO DE E-MAIL
Após concluir os passos anteriores, você visualizará uma tela
solicitando validação do e-mail informado, conforme imagem
abaixo.



Agora, é só clicar em "Confirmar cadastro" ou
copiar e colar a URL em seu navegador.



Após confirmação de todo o cadastro,
aparecerá a seguinte imagem em sua tela:



Uma vez cadastrado, o usuário pode definir até 5
(cinco) preferências de temas de interesse para
leitura.



1)Menu principal: permite acessar as principais áreas de assunto/tema. 
2)Barra de acessibilidade: permite adaptações para visualização e uso da
plataforma. 
3)Menu secundário da BV: permite realizar buscas no acervo, além de
configurar e visualizar metas de leitura e acessar informações pessoais (caixa
de entrada/perfil/saída do sistema, entre outros).

CONHECENDO A PLATAFORMA



LENDO UM LIVRO
Para ler um livro, basta clicar em "Ler agora".



O exemplar será carregado e exibido. A passagem de
páginas poderá ser efetuada pelas setas laterais ou
ainda pela barra de navegação inferior, conforme
ilustrado na imagem abaixo.



IMPRESSÃO
 ´́E possível comprar créditos para imprimir páginas dos livros (página
atual ou intervalo de páginas). Para este último, o número máximo
permitido por vez é 20 (vinte) páginas. A compra de créditos é
realizada por percentuais dos livros (10% a 50%).



OPÇÕES DE LEITURA
Para e-book do tipo epub, escolha os itens desejados
e clique em“Salvar preferências”



MARCAÇÕES 
No decorrer da leitura, é possível marcar as páginas e consultar
o painel de marcações.



Estas ficarão disponíveis para consulta
rápida na aba de “Páginas marcadas”.



Os registros de marcações, podem ser coloridos,
facilitando o estudo.



NOTAS
Além das marcações, é possível gerar notas nas marcações de
texto ou diretamente no painel.



CITAÇÕES
É possível selecionar trechos de livros para fins de citação
para compartilhar nas redes sociais ou na própria BV.



 
Ao gerar uma citação, a tela abaixo é exibida. Nesta tela, é
possível compartilhar a citação na BV ou nas redes sociais,
para que outros usuários possam acessá-la.



 
CARTÕES DE ESTUDO

Durante a leitura é possível a criação de cartões de estudos
nos livros; basta dar um nome para o grupo e informar os
cartões de perguntas e respostas.



TEXT TO SPEECH
A maioria dos livros da BV conta com a possibilidade de uso do
recurso “Text to Speech”, cuja ferramenta possibilita ouvir o
conteúdo do livro. Por meio do controle abaixo, você pode ouvir
o livro, passar de página e escolher a velocidade.



BUSCA
Podem ser realizadas buscas dentro dos conteúdos dos livros.
Para tanto, basta informar uma palavra-chave, e a plataforma
exibe as páginas e os resultados encontrados. É só informar o
termo desejado e clicar no ícone da lupa ou teclar Enter. 




