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SERVIÇOS DA BIBLIOTECA



DOCUMENTOS ELETRÔNICOS



E-books - Bib. Virtual Universitária

Para que possa acessar diretamente a plataforma, você precisa ter
login e senha.

Quando você acessa a BV através de sua instituição de ensino, em
seu primeiro acesso você poderá configurar um usuário e senha.



DEFININDO INTERESSES
Permite-se a seleção de até cinco
preferências de autores, literaturas e
livros profissionais.

As sugestões usam principalmente seus
interesses configurados, por isso, é
importante eleger seus assuntos e
autores preferidos.



Conhecendo a Plataforma

1) Menu principal: permite acessar às principais áreas.
2) Barra de acessibilidade: permite adaptações para visualização da plataforma.
3) Menu secundário da BV: permite realizar buscas no acervo, configurar e visualizar
metas de leitura e acessar informações pessoais.



Lendo um Livro
Para a leitura de um livro, basta clicar em Ler Agora:



Explorando páginas do Livro
A passagem de páginas pode ser feita por setas laterais ou barra de navegação inferior.



Marcando páginas do livro

Enquanto faz a leitura, você pode selecionar as páginas que mais interessam fazendo 

marcação. Elas ficam disponíveis para consulta rápida na aba de páginas marcadas.



Desenho livre e marca texto
selecionar o ícone de lápis, na parte superior da página:



Criação de notas no livro
Além das marcações, você pode gerar notas.

Pode-se adicionar nota a uma marcação no texto 
ou diretamente no painel:



Busca por palavras no livro
Buscas dentro do conteúdo dos livros podem ser realizadas. Ao informar uma palavra-
chave, a plataforma entrega as páginas e os resultados encontrados.



Biblioteca Virtual
Text To Speech

A maior parte dos livros da Biblioteca Virtual conta com a possibilidade de uso
do recurso “Text to Speech”, que permite ouvir o conteúdo do livro.

Através do controle acima, você pode ouvir o livro, passar de página e escolher a 
velocidade.



Compra de créditos
de IMPRESSÃO DE PÁGINAS



E-books - Minha biblioteca



TELA PRINCIPAL
O último título lido aparece em destaque assim que o usuário acessa a plataforma, 
permitindo que o mesmo continue facilmente com a leitura.



Busca
Ao procurar um título será exibida uma lista de livros que correspondem com os termos 
procurados. Ao selecionar um dos títulos da lista, o mesmo será aberto no leitor

Na busca utilize caracteres
maiúsculos e minúsculos,
palavras com ou sem acentuação
e utilize também os artigos (o, a,
os, as, um, uma, uns, umas, entre
outros...)



Ferramentas

Atualizar Biblioteca
Clique em Atualizar Biblioteca para visualizar os novos títulos incluídos na plataforma, no 
começo de cada mês são incluídos novos livros no catálogo.
Compartilhar
Permite compartilhar os realçadores. 
Realçadores
Permite criar realces e adicionar notas. 
Criar de tarefas
Permite aos professores selecionar os conteúdos para serem lidos pelos alunos.



RECURSOS DISPONÍVEIS
Sumário



RECURSOS DISPONÍVEIS
Impressão de páginas
Ao clicar no ícone (imagem) selecione as páginas que desejadas e clique no botão 
imprimir. A plataforma permite imprimir até 2 páginas por vez.



RECURSOS DISPONÍVEIS
Busca por palavra dentro do livro



Criar realces e adicionar notas
Para criar um realce no seu livro, primeiro localize o texto que você quer realçar. Então, 
selecione o texto com a seta do seu mouse.
Para adicionar uma anotação ao realce, clique no texto realçado e comece a digitar no 
campo de notas. Clique fora do menu para salvar. O Realce e anotação ficarão salvos em seu 
Bloco de Notas.



Leitura em voz alta
A ferramenta permite a leitura do conteúdo em voz alta.



NORMAS TÉCNICAS – COLEÇÃO ABNT



PESQUISA
No campo de pesquisa “Digite o código ou assunto desejado”, pode-se digitar qualquer
palavra ou número, como: o número da norma, seu código completo, parte de código,
palavras-chave, palavras distintas qualquer informação desejada para a pesquisa.



PESQUISA
O resultado da pesquisa vai mostrar a(s) norma(s) encontrada(s) dando as seguintes 
informações: Código, Título, Edição, Minha Biblioteca, Preço e Ação.

O link Solicitar Digital
estará disponível na
norma que não fizer
parte da biblioteca do
Grupo Cruzeiro do Sul
e pode ser solicitado
quando o usuário
precisar



Visualização de Texto Digital de 
Norma/Documento

É possível fazer procura
por palavras utilizando a
ferramenta “Localizar”.

Ao se efetuar um
cadastro de usuário, a
impressão estará liberada
para qualquer tipo de
documento. O supervisor
pode bloquear a
impressão caso seja
necessário.



Menu Minha Biblioteca
Nesse menu, o usuário tem a informação da quantidade de normas/documentos que o 
Grupo Cruzeiro do Sul possui em seu acervo digital ou impresso classificada por 
categoria de documento



E-books - Editora RT
1º - Clicar no avatar, localizado no canto superior à direita -> Personalizar:



PERSONALIZAÇÃO DE ACESSO

2º - Preencher as informações para incluir o novo usuário:
Em seguida será redirecionado a página do OnePass para concluir a criação
do acesso:



PERSONALIZAÇÃO DE ACESSO

3º - CRIANDO UMA CONTA ONE PASS
ETAPA 1 preencha nome do produto(etiqueta). Ex. Proview



PERSONALIZAÇÃO DE ACESSO
ETAPA 2 – INFORMAÇÕES PESSOAIS
Apelido = Sobrenome



PERSONALIZAÇÃO DE ACESSO
ETAPA 3 – SEGURANÇA



PERSONALIZAÇÃO DE ACESSO

ETAPA 3 - PARABÉNS, O ACESSO FOI CRIADO E ESTÁ DISPONÍVEL 
PARA USO! 



Pesquisa
Utilize o campo de busca:



Pesquisa
Utilizando o sumário



Busca por palavra dentro do livro



Acesso dos e-books - Editora RT
pelo Aplicativo

1. Abra o aplicativo de Thomson Reuters ProView no seu tablet ou no seu 
computador;
2. Em Perfil, cliquem Personalizar;
3. Fazer o login na conta do OnePass
4. Inicie a sessão, digitando seu usuário e senha OnePass;



RT ONLINE



 Revista dos Tribunais  Direito do Trabalho 

 Revistas dos Tribunais SUL/ SP/ RJ/ Nordeste  Direito da Concorrência , Consumo e Comércio

 Revista de Processo  Direito das Comunicações

 Direito do consumidor  Direito Imobiliário

 Direito Privado  Ins�tuto dos Advogados de São Paulo

 Direito Ambiental  Tributária das Américas 

 Tributário e Finanças Públicas  Revista de Direito Brasileira 

 Ciências Criminais – IBCCrim  Revista de Direito da Infância e da Juventude

 Arbitragem e Mediação  Revista de Direito Empresarial

 Direito bancário e do Mercado de Capitais  Revista de Direito Previdenciário

 Ciências Penais  Revista de Direito de Família e das Sucessões

 Direito Despor�vo  Revista de Direito Civil Contemporâneo

 Direito Educacional  Revista de processo Comparado

 Direito Cons�tucional e Internacional  Revista Iberoamericana de Derecho Procesal

TRIBUNAIS
TRIBUNAIS SUPERIORES TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS  
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA TRIBUNAIS DE JUSTIÇA MILITAR
TRIBUANIS REGIONAIS FEDERAIS TRIBUNAIS DE ALÇADA 
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO 

TRIBUNAIS / REVISTAS 







SISTEMA DE BIBLIOTECAS

CAPACITAÇÃO  DE  USUÁRIOS:
• Docentes
• Calouros 
• Veteranos

AGENDAMENTO  POR  TURMA  PARA :
• treinamento em laboratório;    
• apresentação em sala de aula (15min.);
• visita orientada ( Senha do sistema)

SISTEMA  DE  BIBLIOTECAS


