
Como fazer o 
download dos
eBooks



Acesse a página da Rede de Bibliotecas UPF - www.upf.br/biblioteca
e clique em  ACERVO VIRTUAL



Clique em EBSCO eBooks

Clique em
MINHA BIBLIOTECA



Insira o seu login de
acesso à intranet



Bem-vindo ao tutorial de download de livros eletrônicos da EBSCO. Neste tutorial, veremos 
como baixar os livros eletrônicos do EBSCOhost para seu dispositivo. Para baixar livros 

eletrônicos, você deve estar conectado em conta pessoal Meu EBSCOhost.



Clique no link Inscreva-se na barra de ferramentas superior



Acesse a plataforma com sua conta do Google (@upf.br), digitando o seu login de acesso à intranet. 
Depois de realizar o login, você poderá baixar os livros eletrônicos.



Começamos por realizar uma busca básica. 
Digite seus termos de busca e clique em Buscar.



Na Lista de resultados, clique no link Download (com ícone da seta apontando para baixo) 
para começar a baixar um livro eletrônico para o seu dispositivo.



Selecione a quantidade de dias de empréstimo no menu suspenso e, quando disponível, selecione se você deseja 
baixar o formato PDF ou EPUB do livro eletrônico. Confirme se você tem o software Adobe® Digital Editions ou o 

software de leitor equivalente instalado e clique no botão Download. O livro eletrônico é então adicionado à área de 
empréstimos da sua pasta Meu EBSCOhost. O livro poderá ser emprestado por até 365 dias.



Uma janela de confirmação é exibida e um arquivo ACSM é salvo no seu dispositivo.
Clique no nome do arquivo .ACSM que foi salvo para iniciar a leitura off-line do livro eletrônico.



Selecione Abrir com (Open with) ou Salvar arquivo (Save File) na caixa de diálogo. 
Se você selecionar Abrir com, seu livro eletrônico será aberto com o Adobe® Digital Editions. 
Se você selecionar Salvar arquivo, o livro eletrônico será salvo no seu computador e poderá 

ser aberto posteriormente com o Adobe Digital Editions.



Após abrir o arquivo, aguarde enquanto o texto completo do livro 
eletrônico é baixado para o seu dispositivo.



Quando for concluído o download do livro, ele é exibido no Adobe® Digital Editions e 
pode ser lido na íntegra.



Usando o Digital Editions, os e-books podem também ser transferidos para um aparelho leitor de e-books 
compatível, como o Barnes & Noble Nook ou o Sony Reader. Simplesmente conecte seu dispositivo na porta USB 
do seu PC. Seus livros eletrônicos são exibidos. Selecione um livro eletrônico para transferir e arraste e solte-o no 

ícone do dispositivo conectado na coluna da esquerda. O livro eletrônico é transferido para o seu dispositivo. 
Desconecte seu dispositivo do seu computador para começar a ler o livro eletrônico.



Note que alguns livros eletrônicos oferecidos pela sua instituição podem estar disponíveis sem 
restrições de DRM (Digital Rights Management = restrições de direitos autorais). Esses livros 

eletrônicos não exigem que você entre no Meu EBSCOhost para baixá-los. Além disso, nenhum 
Adobe® ID ou software especial, como o Adobe Digital Editions, é necessário para lê-los.



Depois de clicar no link Download para um livro eletrônico sem DRM, selecione um 
Formato para download e clique no botão Download.



Selecione Abrir com (Open with) ou Salvar arquivo (Save file) na caixa de diálogo. 
O livro eletrônico é salvo em seu computador e pode ser aberto com o Adobe Reader ou o 

Digital Editions. Além disso, não há restrições quanto à impressão, salvamento ou cópia de um 
livro eletrônico sem DRM.



Dúvidas?

E-mail : referencia@upf.br

Telefone: (54) 3316-8145

11

mailto:referencia@upf.br

	Número do slide 1
	Acesse a página da Rede de Bibliotecas UPF -  www.upf.br/biblioteca e clique em  ACERVO VIRTUAL
	Clique em EBSCO eBooks
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Dúvidas?

