
Veja o passo 
a passo.



Acesse, bibliotecas.ufersa.edu.br/

servicos/bibliotecavirtual/

No 
primeiro
acesso, 
informe
seu CPF ou
e-mail. 
Assim, siga 
os passos e 
crie seu
cadastro.



... Já é possível
utilizar a 
Biblioteca 
Virtual (BV). 
Pesquise por
título, assunto
ou autor.

Após o 
cadastro, 
escolha suas
preferências
de leitura e…



A BV traz muitos 
recursos. 
A imagem ao
lado representa
o menu principal.
Já no quadro
acima, está a 
barra de 
acessibilidade e 
também o menu 
secundário.



No menu secundário, busque 
o que procura.

A BV 
também
sugere
leituras.

Seleciona-
do o livro, 
escolha
entre lê-
lo, adicio-
nar a 
uma lista
ou ver
detalhes.



Ouça o livro com o recurso text to 
speech. Também é possível buscar por
palavras-chave dentro do texto.

Iniciada a leitura, grife em várias 
cores, marque páginas, escreva 
notas, compartilhe citações em ABNT 
e crie cartões de estudo.



Necessita imprimir parte do livro? 
Clique no ícone da impressora no 
topo da página. Para terminar o 
processo, compre créditos. 

Imprima entre 1O% e 5O% do livro. 
Configure sua impressão e o faça
em até 2O páginas por vez.



De volta à página
inicial…

Abaixo de sugestões de leitura, 
encontre os livros que estava lendo
anteriormente ou os que salvou para 
mais tarde em “Minha Lista”. Tudo
isso também pode ser encontrado no 
Menu principal do lado esquerdo.



Não esqueça a barra de acessibilidade.

Ao clicar em
autocontraste, 
a tela de 
fundo se 
tornará preta. 
Ao lado, os
ícones A+/A-
modulam o 
tamanho da 
fonte.

O recurso text to 
speech também é 
uma ferramenta que 
pode ser utilizada
com o propósito de 
acessibilidade.



Ao clicar em 
seu nome no 
canto superior 
direito, você 
encontrará 
outras opções, 
inclusive os 
créditos de 
impressão e o 
manual de uso.

Dúvidas? Entre em contato com o 
biblioteca do seu campus.. 

Mossoró: referencia@ufersa.edu.br

Angicos: biblioteca.angicos@ufersa.edu.br

Caraúbas: biblioteca.caraubas@ufersa.edu.br

Pau dos Ferros: biblioteca.pdf@ufersa.edu.br

Nome


