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Bem-vindo ao tutorial de leitura de livros eletrônicos da EBSCO.
Neste tutorial, veremos como ler os livros eletrônicos da EBSCO no visualizador on-line e outras opções.



A interface das coleções de livros eletrônicos é acessível clicando no link Livros Eletrônicos na barra de ferramentas 
superior. Na interface das coleções de livros eletrônicos, você pode buscar por palavra-chave, Procurar por categoria 

ou usar os carrosséis para acessar os livros eletrônicos em Destaque. Clique em Exibir todos para ver a lista.



Na Lista de resultados, você tem várias opções. Dependendo da disponibilidade, você pode ler o texto completo do livro 
eletrônico em formato PDF ou EPUB. Ou fazer o Download do livro eletrônico para ler off-line mais tarde, ver o 

Sumário de um livro eletrônico selecionado (Índice analítico) ou ver as páginas mais relevantes do livro eletrônico, de 
acordo com os termos de sua busca. Ao acessá-lo, é possível também baixar capítulos.



Quando você clica em um link Texto Completo em PDF ou em EPUB na Lista de resultados, o livro é 
aberto no visualizador on-line. Na parte superior, existem várias ferramentas disponíveis para você. 

O sumário do seu livro eletrônico está acessível clicando em Conteúdo.



O indicador Permissões do editor exibe o número de páginas que podem ser impressas, salvas ou enviadas por usuário e 
sessão, se a funcionalidade copiar / colar é permitida e se o livro eletrônico pode ser baixado para ler off-line na íntegra. 

Quando a impressão, salvamento e envio por e-mail são permitidos, o número de páginas permitidas é atualizado à medida que 
você imprime, salva as páginas do livro no seu computador ou as envia por e-mail.



Clique no ícone Download (seta apontando para baixo) para baixar um 
capítulo ou parte do livro eletrônico que você está visualizando.



Clique em Buscar no texto para busca termos específicos no texto completo do 
livro eletrônico.



Digite suas palavras-chave na caixa de busca e clique no ícone da lupa. As correspondências de palavras-chave 
são exibidas abaixo da caixa de busca. Clique em uma correspondência de palavras-chave com hiperlink na 
coluna à esquerda para ir diretamente para a página em que sua palavra-chave é exibida. Ao buscar dentro 

dos livros eletrônicos da EBSCO, todas as ocorrências de suas correspondências de palavras-chave são 
destacadas nas páginas do livro eletrônico.



Clique em Minhas Observações para criar uma nota pessoal sobre o texto, a qual pode ser salva em sua pasta 
pessoal Meu EBSCOhost. Procure palavras no dicionário clicando em Dicionário no menu de ferramentas acima 

do texto do livro eletrônico. Clique no botão Download para baixar o livro eletrônico para o seu dispositivo.



Clique em Imprimir páginas para imprimir páginas de um livro eletrônico da EBSCO. Faça suas seleções e clique 
em Imprimir PDF. A função de impressão do seu navegador é aberta, permitindo que você envie as páginas para a 

sua impressora. Dependendo dos limites especificados pelo editor, até 100 páginas de um livro eletrônico da EBSCO 
podem ser impressas como um arquivo PDF (por usuário e sessão) a partir do visualizador de livros eletrônicos.



Usando as ferramentas na parte inferior do Visualizador, você pode ajustar o modo como o livro eletrônico é 
exibido, bem como aumentar e diminuir o zoom da página. Você também pode ir diretamente para uma página 

específica usando as setas para a esquerda e para a direita ou digitando um número de página e pressionando a 
tecla Enter.



Quando estiver lendo um livro eletrônico em formato EPUB, as ferramentas na parte inferior do Visualizador 
permitem que você ajuste a página à largura da janela de visualização e aumente e diminua o zoom da página. 

Você também pode ir diretamente para o início de um capítulo ou seção usando as setas esquerda e direita.



Dúvidas?

E-mail : referencia@upf.br

Telefone: (54) 3316-8145
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