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Apresentação

A plataforma de livros eletrônicos Minha 
Biblioteca oferece acesso a um acervo 
multidisciplinar. São, aproximadamente, 12 
mil títulos em português divididos em 7 
catálogos: Ciências Jurídicas, Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências Exatas, Saúde, 
Medicina e Odontologia, Ciências 
Pedagógicas e Letras e Arte.



Apresentação

Disponível na UFC desde julho de 2022, o cadastro na plataforma Minha 
Biblioteca pode ser feito por estudantes de graduação e 
pós-graduação, docentes e técnicos-administrativos com vínculo 
ativo na UFC.

A solicitação de cadastro é feita a partir desse formulário eletrônico.

Estudantes devem anexar no formulário o Atestado de Matrícula 
atualizado emitido pelo SIGAA.

Servidores(as) devem anexar no formulário a Declaração funcional 
emitida pelo SIGPRH ou contracheque.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWDgWX8tErGArWw1kEgKltSR5s74UDzJ61mFyBdIJinO9GPg/viewform


Utilizando a plataforma Minha Biblioteca  
no computador



Acessando a plataforma

Utilize o link enviado no e-mail de confirmação de cadastro para acessar 
a página inicial da plataforma. Nela, insira suas credenciais de acesso.



Termos de uso

Ao acessar a plataforma pela primeira vez, você verá uma página como 
essa. É preciso concordar com os termos para acessar a plataforma.



Página inicial

Ao acessar a plataforma você verá uma página como essa.



Página inicial

No topo esquerdo da página inicial aparecem as opções Meus livros e 
Catálogo.

Em Meus livros você visualiza os livros que já tenha acessado.

Na opção Catálogo são apresentados todos os catálogos contratados 
pela instituição. Nela também aparecem sugestões de leitura.



Página inicial

No topo direito da página inicial aparece um campo de busca. Através 
dele é possível procurar por obras específicas.

As buscas podem ser realizadas, por autor(a), título, assunto ou ISBN.



Página inicial

Na aba Catálogo, entre os 
conteúdos disponíveis, há 
outra barra de busca. Ela 
funciona da mesma maneira 
que a barra localizada no topo 
direito da página.



Fazendo uma busca

Ao realizar uma busca na plataforma os resultados são exibidos da 
seguinte forma:



Acessando o livro

Ao localizar um livro do 
seu interesse, você tem 
três opções:

Em Dados do livro é 
possível consultar autor, 
ISBN, editora, resumo da 
obra etc.



Acessando o livro

A segunda opção  consiste na possibilidade de 
realizar uma busca dentro da obra 
selecionada.

Clique na lupa para abrir uma tela de busca 
específica para o conteúdo daquele livro.



Acessando o livro

Na tela que se abre, digite o termo de busca e 
aperte a tecla Enter.

Note que é indicado o ponto do texto em que o 
termo pesquisado está localizado.



Acessando o livro

A terceira opção é Abrir o 
livro. Clique nela para 
acessar o conteúdo da 
obra.

Sempre que você abrir um 
livro ele será adicionado na 
opção Meus livros.

O botão Abrir o livro 
também aparece dentro 
da opção Dados do livro.



Navegando no livro

Ao abrir o livro, o sumário é exibido 
automaticamente. 

Para ocultar ou exibir o sumário, 
clique no ícone Sumário (3 tracinhos) 
localizado no canto superior 
esquerdo.



Navegando no livro

Para navegar através da obra, você 
pode, a partir do sumário, clicar no 
título do capítulo de seu interesse para 
ser remetido(a) diretamente para ele.



Navegando no livro

Na parte inferior da tela, aparecerá uma barra de rolagem, que tanto 
indica seu “progresso” na leitura quanto pode ser usada para avançar ou 
retroceder entre as páginas.



Navegando no livro

Também é possível navegar pela obra usando as setas de navegação 
disponíveis no canto inferior direito.

Há ainda a possibilidade de digitar o número da página que se quer 
acessar na caixa que indica a página atual e teclar Enter para avançar ou 
retroceder na obra.



Navegando no livro

Ao acessar uma obra, a opção 
Pesquisar em todo o livro ficará 
disponível. Para usá-la, clique na lupa 
localizada no canto superior direito da 
página.

Esse recurso permite buscar o termo 
indicado no conteúdo textual, nas 
figuras e nos recursos de estudo da 
obra que está aberta. 



Navegando no livro

Na lista de resultados, clique naquele de seu interesse para ser 
encaminhado diretamente para a página que trata o resultado.



Navegando no livro

Outro recurso disponível é a opção 
Preferências do leitor. Para usá-la 
clique nas letras “AA” localizadas no 
canto superior direito da página.

Esse recurso permite ajustar exibição do 
texto, realçadores e opções de  
compartilhamento.



Navegando no livro

Confira abaixo as telas relacionadas a configuração das suas preferências. 
Destaque para opção “Realçadores” que permite o acréscimo de novas 
cores de marcadores. 



Navegando no livro

Outro recurso disponível é a opção 
Recursos de estudo. Para usá-la, clique 
no ícone com estrela localizada no 
canto superior direito da página.

Essa opção permite acessar suas 
anotações, favoritos e os cartões de 
estudo vinculados aquela obra. Não 
sabe o que é isso? Te explicamos daqui 
a pouco.



Navegando no livro

O último recurso disponível é o Mais 
opções. Para usá-la clique no ícone de 3 
pontinhos localizados no canto superior 
direito da página.

A partir dele é possível acessar opções 
como ler em voz alta, imprimir, baixar 
aplicativo e recursos beta (em teste).



Recursos de leitura e estudo

Agora vamos explorar algumas das ferramentas disponibilizadas na 
plataforma que podem auxiliar no seu processo de leitura e estudo. 
Essas ferramentas são:

● Favoritos ● Copiar

● Anotações ● Citação

● Realce ● Ler em voz alta a partir daqui

● Cartões de estudo ● Impressão



Recursos de leitura e estudo

Na parte inferior da tela, ao lado da 
barra de rolagem, há um ícone que 
permite sinalizar uma página 
como favorita. Ao ser marcado, o 
ícone fica na cor azul.

As páginas sinalizadas aparecem 
na sua lista de favoritos disponível 
na opção Recursos de estudo.



Recursos de leitura e estudo

Ao selecionar um trecho da obra consultada são exibidas as seguintes 
opções: Criar realce, Adicionar anotação, Copiar, Criar cartão e Ler em voz 
alta a partir daqui.



Recursos de leitura e estudo

Criar realce: permite grifar o trecho 
selecionado.

Clique numa das cores disponíveis e 
o realce será realizado.



Recursos de leitura e estudo

Adicionar anotação: permite 
adicionar anotações / comentários 
sobre o trecho selecionado.

Apenas você verá as anotações que 
fizer na obra.



Recursos de leitura e estudo

Copiar: permite copiar trecho 
selecionado para inseri-lo em outro 
local.

Cabe ressaltar que trechos copiados 
também estão incluídos dentro do 
limite de 15% da obra disponível 
para impressão.



Recursos de leitura e estudo

Criar cartão: permite a criação de cartões 
de estudo acerca do conteúdo da obra.

Os cartões criados são vistos apenas pelo 
usuário e juntos formam baralhos que 
auxiliam na revisão do conteúdo estudado.



Recursos de leitura e estudo

Ao clicar em Criar cartão será aberta 
uma janela para você criar um baralho 
ou selecionar entre baralhos já criados.

Para criar um baralho, digite o nome 
que ele terá e clique em Salvar. 



Recursos de leitura e estudo

O cartão será criado usando conteúdo 
selecionado no livro. Dentro do cartão 
você pode editar esse conteúdo.

Escolha também uma pergunta ou 
enunciado que remeta ao conteúdo 
selecionado.

Clique em Salvar para criar o cartão.



Recursos de leitura e estudo

É possível excluir e / ou editar o 
conteúdo dos cartões.

Para estudar usando os cartões clique 
no botão Estudar.



Recursos de leitura e estudo

Ao clicar em Estudar, 
você será remetido(a) 
para uma nova página. 
Nela é possível indicar 
quais conteúdos você já 
aprendeu, repetir estudo, 
embaralhar cartões etc.



Recursos de leitura e estudo

Ler em voz alta a partir daqui: acessando 
a funcionalidade de leitura a partir dessa 
opção, a obra será lida a partir do trecho 
selecionado.



Recursos de leitura e estudo

Voltando ao sumário, há nele a opção Citação. A partir dela é possível 
acessar a referência da obra consultada nos formatos: MLA, APA, 
Harvard, Vancouver e ABNT.

Para acessar esse recurso clique nos 3 pontinhos e depois em Citação.



Recursos de leitura e estudo

Lembre-se de verificar a exatidão da 
referência fornecida e realizar os ajustes 
necessários.

Em caso de dúvidas, consulte os Guias 
de Normalização da UFC.

https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/normalizacao-de-trabalhos-academicos/
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/normalizacao-de-trabalhos-academicos/


Recursos de leitura e estudo

Dentro da opção Mais opções (os 3 
pontinhos no canto superior direito) está o 
recurso Imprimir. 

Através dele é possível imprimir até 15% de 
cada obra.

A ferramenta de impressão só permite 
imprimir 2 páginas por vez. Insira as 
páginas desejadas e clique em Imprimir.

Para imprimir outras páginas, basta inserir o 
número delas e repetir o processo.



Utilizando a plataforma Minha Biblioteca  
nos aplicativos



Acesso pelos aplicativos

O uso dos aplicativos da plataforma Minha Biblioteca permite que você 
consulte, de modo offline, até 5 obras na íntegra.

Além da possibilidade de leitura offline de até 5 obras, diversos recursos 
disponíveis na versão web da plataforma também podem ser acessados 
através dos aplicativos.



Acesso pelo aplicativo em dispositivos móveis

Para utilizar o aplicativo em seus 
dispositivos móveis, acesse a App Store 
ou o Google Play e faça o download do 
aplicativo "Minha Biblioteca".



Acesso pelo aplicativo em dispositivos móveis

Após instalar o aplicativo no seu celular, é 
necessário sincronizá-lo com a sua conta na 
plataforma Minha Biblioteca. Para isso você 
precisará logar na plataforma em um 
computador.

Ao logar no computador, abra um livro, 
clique em Mais opções (os 3 pontinhos no 
canto superior direito) e depois em Baixar 
aplicativo.



Acesso pelo aplicativo em dispositivos móveis

Você será encaminhado(a) para uma página 
com um QRcode exclusivo.

Abra o aplicativo da Minha Biblioteca no 
seu celular, clique na opção Escanear 
código QR e leia o código exibido na tela do 
computador.

Após isso, a sincronização entre a versão 
web e o aplicativo da plataforma estará 
concluída.



Acesso pelo aplicativo em computadores

Acesse a plataforma Minha Biblioteca 
através do seu computador e clique na 
opção Aplicativo disponível no canto 
superior direito. Nela, escolha a opção 
Fazer o download.



Acesso pelo aplicativo em computadores

Você será remetido(a) para uma tela 
como a apresentada ao lado. Nela, 
escolha o sistema operacional e siga 
o passo de instalação do seu 
dispositivo.



Acesso pelo aplicativo em computadores

Após concluir a instalação, acesse a 
plataforma Minha Biblioteca através do 
computador e clique na opção 
Aplicativo disponível no canto superior 
direito. Nela, escolha a opção Desktop 
aplicativo.



Acesso pelo aplicativo em computadores

Será exibida uma mensagem de aviso como a indicada abaixo, clique em 
Abrir VitalSource Bookshelf e a sincronização entre a versão web e o 
aplicativo será feita. 



Acesso pelo aplicativo em computadores

Depois disso, você será 
redirecionado para o aplicativo 
instalado no seu computador. 

Após ser redirecionado(a), a 
sincronização entre a versão web e o 
aplicativo estará concluída.



Perguntas frequentes



Perguntas frequentes

● Estudantes das Casas de Cultura podem se cadastrar na plataforma 
Minha Biblioteca?

Não. Conforme indicado anteriormente, o cadastro na plataforma é 
destinado a estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e 
técnicos-administrativos com vínculo ativo na UFC.

●  Por que só posso fazer o download de 15% da obra?

Essa limitação visa respeitar a Lei de Direitos Autorais no que diz respeito 
ao controle de circulação de cópias não autorizadas do material. 



Perguntas frequentes

● Já possuo cadastro para realizar empréstimo de obras físicas na 
biblioteca, preciso fazer outro cadastro para acessar a plataforma 
Minha Biblioteca?

Sim. São cadastros diferentes.

● Posso me cadastrar na plataforma Minha Biblioteca 
presencialmente?

Não. A solicitação de cadastro deve ser feita exclusivamente através 
deste formulário eletrônico.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWDgWX8tErGArWw1kEgKltSR5s74UDzJ61mFyBdIJinO9GPg/viewform


Canais de comunicação

Dúvidas, elogios e sugestões sobre a plataforma Minha Biblioteca devem 
ser encaminhados para os e-mails bu@ufc.br ou dti.bu@ufc.br. 



Controle de versões do documento

Versão Data Responsável (Setor)

Versão 1 21/07/2022 Izabel Lima (DTI)

Versão 2 06/09/2022 Izabel Lima (DTI)

* As imagens deste tutorial possuem recurso de Texto Alternativo.


