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ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA —  Como atualizar 
a Biblioteca Digital. 

FERRAMENTAS — Conheça ferramentas para o 
uso da Biblioteca Digital.

ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA — Veja os diferentes 
tipos de organização para a Biblioteca Digital. 

Navegue por todas as páginas ou clique nos itens para ir até a explicação de cada um.

SUMÁRIO
Aqui você verá como usar os principais recursos da Biblioteca Digital. 

BUSCA DE LIVROS — Conheça as duas opções de 
pesquisar por livros na Biblioteca Digital. 

LEITURA DE LIVROS — Como navegar nos livros e 
fazer marcações, impressões etc.   

ACESSO A BIBLIOTECA DIGITAL —  Como acessar 
a Biblioteca Digital pelo FAE Connect.

#
#
#


Para acessar a Biblioteca Digital, entre no FAE Connect e procure na barra lateral o ícone.

ACESSO A BIBLIOTECA DIGITAL Voltar para 
o sumário



FERRAMENTAS
Voltar para 
o sumário

Na aba “ferramentas” marcada pelo ícone        , você poderá explorar as opções para:

● Atualizar Biblioteca.

● Compartilhamento de suas 
anotações e realces realizados 
durante a leitura de obras com 
outros usuários;

● Inclusão de novas cores de 
realçadores de texto; 

● Criação de tarefas de leitura e o seu 
compartilhamento com outros 
usuários; e  



É importante atualizar com frequência a biblioteca, pois novas obras e edições são incluídas no acervos 
de tempos em tempos.

ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA Voltar para 
o sumário

Para isso, clique em “ferramentas”       no menu superior e clique em Atualizar Biblioteca.



BUSCA DE LIVROS
Voltar para 
o sumário

A plataforma conta uma opções de busca:
Procure pelo ou autor do livro.



LEITURA DOS LIVROS
Voltar para 
o sumário

Clique na capa do livro desejado para começar a ler. 



Na leitura do livro,  ao selecionar uma palavra ou trecho, um menu de marcação abrirá automaticamente. 

Clique em “Copiar” para copiar o trecho.

Ao selecionar palavras ou termos, é possível 
também consultar mais sobre o assunto na 
Wikipedia.

Marcações

Se desejar, adicione um comentário sobre o 
trecho marcado.

É possível direcionar o conteúdo selecionado 
para os seus cards existentes ou criar um novo 
card.

Selecione uma cor para adicionar 
uma marcação.



Navegação
Para navegar pelo livro, use as flechas laterais ou clique no sumário no menu lateral.  



A visualização dos livros conta com ícones em um menu lateral e inferior que oferecem funcionalidades 
de exploração para um melhor aproveitamento da leitura. 

Vamos conhecer melhor cada um deles a seguir. 

Menus



Acessa a página de entrada da Biblioteca Digital. 

Apresenta o sumário da obra.

Pesquisa por assunto: o resultado trará os trechos da obra que registra o termo inserido. 

Bloco de notas: Mostra todos os textos que foram marcados e destacados na obra, 
permitindo também que se faça anotações.
Laboratório: novos recursos ainda em teste.

Mostra as figuras, quando existentes no livro.

Permite ao usuário criar cards a partir de sua leitura da respectiva obra. 

Configurações variadas, como: idioma, dispositivos e ajuda.  

Menu Lateral



Menu Inferior

Ao clicar na bandeirinha, uma marcação será criada na página. 

Depois, basta clicar na flecha ao lado 
para abrir um menu com as marcações. 

Ao clicar na marcação, o livro será 
direcionado para a página marcada. 

Marcadores de página: 



Menu Inferior

Impressão:

Abre uma janela 
para impressão do 
conteúdo do livro.

Cada uma das obras 
oferece uma opção 
de número de 
páginas diferente 
para impressão 
gratuita.

Ajuste do tamanho 
de página:

Mostra opções de 
zoom e ajuste da 
visualização do livro.



Menu Inferior

Realce Rápido:

Atalho para 
realçar o texto.

Clique na cor que 
gostaria de 
realçar e selecione 
o texto.

Ele será realçado 
automaticamente. 

Citação:

Mostra opções para 
copiar a referência da 
obra em três formatos: 

● Modern Language 
Association (MLA);

● American Psicology 
Association (APA); e

● Harvard. 

Ler em voz alta:

Clique para ouvir uma narração do livro



Menu Inferior

Copiar o endereço da obra:

Abre uma janela para copiar o 
endereço da obra para 
compartilhar.

Mas atenção!
Para acessar a obra por este link, 
será necessário realizar o login no 
FAE Connect e na Biblioteca Digital.
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