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1. Registro / Login

'

Primeiramente é preciso 

registrar-se ou entrar na 

página inicial da plataforma 

com seu usuário e senha.



2. Página Principal

'

Notificações Pesquisas Perfil Pessoal/ Configurações

Pesquisas 

arquivadas

Estante 

Pessoal



3. Opções de Pesquisa

'

A plataforma disponibiliza grande

quantidade de conteúdo, por isso conta 

com 4 tipos de pesquisa para que o 

usuário escolha a ferramenta que precisa:

● A. Pesquisa geral

● B. Pesquisa por coleções

● C. Pesquisa filtrada

● D. Pesquisa avançada

● E. Pesquisa por assuntos



3. A. Pesquisa Geral

'

É uma busca rápida 

por meio de palavras 

chave e pode ser 

ativada clicando com 

qualquer tecla e em 

qualquer página da

plataforma.



3. A. Pesquisa Geral

'

Exemplo:                         Termo pesquisado Total de resultados 
encontrados

Lista de 

títulos 

encontrados



3. B. Pesquisa por Coleções

'

Pesquisa por 

coleções permite 

filtrar os títulos 

por coleções 

contratadas pela 

instituição.



3. C. Pesquisa Filtrada

Permite filtrar a pesquisa por:

● Termo de Pesquisa

● Tipo de documento

● Idioma

● Ano de publicação

● Autor

● e outras categorias

Serão removidos aqueles resultados que 

não correspondem aos filtros aplicados.

'



3. D. Pesquisa Avançada

'

Permite que você 

use diferentes 

tipos de filtros 

para aprofundar o 

conteúdo da 

pesquisa.



3. D. Pesquisa Avançada

'

As pesquisas avançadas 

podem ser salvas para 

serem consultadas 

novamente. 

Além disso, sugere mais 

filtros a serem aplicados e 

a partir daí decidir se vai 

começar a ler ou salvar na 

estante pessoal.
Ler online

Salvar na Estante Pessoal



3. E. Pesquisa por Tópicos

'

Permite que você 

pesquise títulos da 

área de associação. 



3. * Tipos de Resultados

'

Em algumas pesquisas, os 

resultados são agrupados de 

acordo com 3 categorias:

• Em coleção: são textos que 

estão dentro das coleções, 

caso hajam coleções inscritas.

• Títulos adquiridos: são títulos 

adquiridos pela instituição, caso 

tenham títulos nessa 

modalidade.

• Conteúdo: é o resultado das 

pesquisas encontradas dentro 

dos documentos.



4. Minha Estante

'

É a pasta pessoal do usuário, onde os títulos podem ser salvos e organizados em subpastas escolhidas.

Ao selecionar um livro da 

estante livros irão abrir as 

opções: 

• Enviar o livro para uma 

pasta que pode ser 

criada por você mesmo.

• Enviar 

compartilhamento de  

pasta por e-mail.

• Excluir livro da sua 

estante



5. Vista Prévia

'

Ao abrir um título, são 

apresentados os dados 

bibliográfico, as informações 

sobre a sua disponibilidade 

e pode-se escolher o que 

fazer:

- Ler online

- Obter Citação

- Adicionar à estante

- Fazer o download



6. Modos de Leitura

'

Existem duas maneiras de ler o livro:

A. Leitura Online

B. Leitura Offline download



6. Leitura OnLine

'

Funcionalidades dinâmicas: 

Modo resumo, Marcador de 

Página, Destaques, Notas,  

Citações Compartilhadas, 

Tradutor, Maps, Youtube 

e muito maisSumário



6. Leitura OnLine

'

• Marcadores, notas e sombreados 

salvos

• Reproduzir o áudio

• Adicionar marcador

• Adicionar nota

• Destacar

• Obter Citação - Referência 

bibliográfica

• Modo resumo

• Copiar texto

• Imprimir em PDF

• Dicionário

• Buscar conteúdo na Wikipédia

• Traduzir

• Mapas

• Buscar conteúdo no Youtube

Zoom + - Número da pagina     Obter Link do texto    Adicionar à estante       Pesquisa dentro do documento 



6. Leitura OffLine em ambiente seguro

'

Os Livros também podem ser lidos 

offline baixando-os em dispositivos 

móveis, laptops ou PCs.

Para fazer isso, veja as etapas:

• Baixe o aplicativo da eLibro no 

App Store ou Google Play Store; 

• Escolha qual o tipo de dispositivo 

e sistema operacional você deseja 

baixar o aplicativo e pronto.

• Por fim, o documento pode ser 

lido conforme indicado no tutorial 

da plataforma.



6. Leitura OffLine em ambiente seguro

'

Os Arquivos são convertidos em formato extensão “.ipef” para ser utilizado offline mediante 
empréstimo por 30 dias por meio de acesso exclusivo pelo leitor eLivro



Contato Suporte Técnico

suporte@elivro.com.br

'


