
 

 

1 

PLATAFORMAS DIGITAIS   

 

PLATAFORMA DIGITAL MINHA Biblioteca - disponibiliza mais de 10.000 ebooks. Títulos técnicos, 

acadêmicos e científicos de diversas áreas do conhecimento, em texto completo. Formada pelo 

consórcio de quatro grandes editoras de livros acadêmicos nacionais : Grupo Gen – Atlas, Grupo 

A, Saraiva e Manole e das editoras convidadas Cengage, Cortez, Grupo Autêntica e Zahar. Unidas 

oferecem uma plataforma prática e inovadora para acesso à conteúdos de qualidade. Cada 

usuário possui uma conta individual, preservando suas marcações e anotações. Dispõe de link que 

referencia suas citações diretas , permitindo a impressão de parte do conteúdo. 

Principais características :  

• Acervo Multidisciplinar –Atende a todas as áreas de ensino; 

•  Constante Atualização  - Últimas edições de livros dos seus principais autores; 

•  Acesso Offline - Por meio do aplicativo Bookshelf (disponível para Android, IOS e 

Windows), os usuários podem acessar a plataforma em modo offline – inclusive ter 

acesso a realces e anotações; 

•  Busca Dinâmica –A busca por ser feita  pelo título, nome do autor ou por palavras-chave, 

além do sumário que facilita a navegação; 

•  Realces e Anotações/ Marcadores de Página  

•  Acessibilidade – Funciona como leitor de livros, basta selecionar e executar para que a 

leitura do conteúdo desejado seja lida em voz alta. 

•  Ensino a Distância – (EaD) -Bibliografias dos Cursos 100% digitais, com acesso simultâneo 

a todos os usuários, adequando a FIP à educação 4.0. 
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PLATAFORMA DIGITAL Biblioteca Virtual / Pearson – oferece mais de 9.000 títulos e é formada 

pelas editoras Prentice Hall, Makron Books e Addison Wesley e as editoras parceiras: 

Intersaberes, Manole, Contexto, Cia das Letras, Casa do Psicólogo, Rideel, Papirus, Scipione, 

Educs, Jaypee Brothers. O usuário poderá fazer consultas, anotações, seleção de livros favoritos e 

impressão de até 50% do conteúdo do livro com valores inferiores ao de uma fotocópia. Esse 

valor é repassado aos autores, o que garante o cumprimento da Lei de Direitos Autorais. 

• Multiplataforma- disponível para Desktop, Tablets e Smartphones. Suas funcionalidades 

exclusivas, agilidade e navegação intuitiva oferecem aos leitores um sistema completo, 

desenvolvido para promover a leitura e potencializar a jornada do conhecimento. 

•  Busca Avançada - Ferramenta para refinar a  busca utilizando  filtros especiais disponíveis 

e explorando apenas as obras mais específicas; 

•  Cartões de Estudo-  Metodologia de estudo que organiza e relaciona os conceitos num 

sistema  de perguntas e respostas para rápida assimilação de conteúdo; 

•  Anotações e Comentários – Marcação de páginas mais importantes, anotações e 

comentários diretamente nos livros. Compartilhamento em suas redes sociais, dos 

trechos mais instigantes, citações notáveis ou as obras literárias mais interessantes; 

•  Marca-Texto – Ferramenta para realce de assuntos, referências e informações em até 4 

cores diferentes que auxiliam na memorização de conteúdos; 

•  Sincronização de Páginas – Dispositivos para ler de onde parou. Notas, destaques, 

marcações, a última página lida e todas as suas interações com os e-books ficam 

sincronizadas em todos os seus dispositivos, facilitando a leitura, seus estudos e a 

produção de artigos e trabalhos científicos. 

•  Leituras Off-Line – Basta ter o aplicativo, baixar o livro desejado e fazer sua leitura sem 

estar conectado à internet. 

•  Acessibilidade - Oferece recursos para problemas de visão parciais e totais como 

cegueira, glaucoma e daltonismo, e usabilidade facilitada para deficientes intelectuais e 

de mobilidade. 
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CARACTERÍSTICAS COMUNS ENTRE AS PLATAFORMAS 

  Acesso de qualquer dispositivo móvel com internet;  

 Marcadores de páginas; 

 Acesso simultâneo entre os usuários cadastrados; 

 Leitura em voz alta; 

                               
                            Leitura on-line e/ou off-line; 
 

 Disponibilização de textos integrais aos usuários (alunos e professores); 

 Busca dinâmica por ISBN, título ou autor; 

 Realces e anotações nos textos que podem ser compartilhados; 

 Acesso 24 horas por dia  e 7 dias por semana. 

 

 

 

 

 

 


