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Minha biblioteca é uma base de livros eletrônicos assinada pelos UFGs e acessível à comunidade acadêmica da Universidade. A base é multidisciplinar e inclui cerca de 12.000 títulos portugueses de várias editoras e etiquetas editoriais, como Grupo A, Grupo Gen, Blucher, Cengage Learning, Cortez, Entrepreneur, Almedina, Authentic, Manules,
Saraiva e Trevisan. Os e-books da minha biblioteca podem ser acessíveis a partir do SABI+, de preferência. O acesso também é possível na plataforma da minha biblioteca. O acesso pode ser feito em qualquer computador, notebook, tablets ou smartphones conectados à Internet, dentro ou fora dos UFGs. A configuração do proxy não é necessária para
o acesso fora dos UFRGs. O acesso requer login institucional, o mesmo usado no Portal do Aluno/Servidor. Além da leitura on -line, também é possível baixar os livros para leitura offline em computador e celular, com o uso do aplicativo estante de estante. Clique nas imagens desta página para expandi -las. Acesso e ativação de e-books em SABI+ 1
Visite o site das bibliotecas do UFGS, o site de uma estante setorial que possui a caixa de pesquisa SABI+, ou diretamente SABI+ e procure o livro de seu interesse. 2 Se você estiver fora da rede UFRGS, acesse o SABI+ antes de seguir em frente. A configuração do proxy não é necessária para acessar minha biblioteca. O login é o mesmo do Portal do
Aluno/Servidor. 3 Na tela de resultados SABI+, o filtro da minha biblioteca (1) pode ser usado para visualizar apenas os resultados dessa base. O título do livro (2) abre a página com resumo detalhado do trabalho. Para acessar o livro, clique em on -line minha biblioteca de links (3). No resumo detalhado do livro, você pode visualizar mais informações
do trabalho, como sua descrição. As ferramentas podem ser usadas para salvar o registro do sistema no Google Drive, envie-o por e-mail, ou exportá-lo para gerentes de referência. É possível link permanente dessa pÃ¡Âgina. Para acessar o livro a partir do resumo detalhado, clique no link Acesso Online Minha Biblioteca. 4 FaÃ§Âa login ¢ÃÂÂ Ã©Â o
mesmo do Portal do Aluno/Servidor. 5 Clique no botÃ£Âo Concordo. 6 Clique no botÃ£Âo Seguir para a pÃ¡Âgina ou aguarde oito segundos para a pÃ¡Âgina seguinte carregar. 7 Clique no botÃ£Âo Salvar na janela sobre uso de cookies. Importante: o login da Minha Biblioteca utiliza cookies. ÃÂ necessÃ¡Ârio que eles estejam habilitados em seu
navegador. Portanto, nÃ£Âo use aba anÃ´Ânima ou janela privativa. 8 Pronto, vocÃªÂ acessou o e-book. Navegue pelo sumÃ¡Ârio e faÃ§Âa busca por conteÃºÂdos no livro. Veja mais recursos no tÃ³Âpico Interface de leitura: realce de texto e outros recursos. Uma vez aberto, o e-book estarÃ¡Â ativado na sua conta, o que permite leitura on-line no
navegador ou leitura off-line no aplicativo Bookshelf pelo perÃÂodo de 180 dias. ¢ÃÂÂ Topo Acesso e ativaÃ§ÂÃ£Âo dos e-books na Minha Biblioteca A forma de acesso recomendada aos e-books da Minha Biblioteca Ã©Â pelo Sabi+ (veja tÃ³Âpico Acesso e ativaÃ§ÂÃ£Âo dos e-books no Sabi+). AlÃ©Âm das ferramentas oferecidas pelo Sabi+, sua
experiÃªÂncia de busca pode permitir a descoberta de outros conteÃºÂdos relacionados ao e-book ou assunto de seu interesse. Como segunda opÃ§ÂÃ£Âo, Ã©Â possÃÂvel buscar e acessar e-books da Minha Biblioteca diretamente na sua plataforma. 1 Acesse o endereÃ§Âo . ConfiguraÃ§ÂÃ£Âo de proxy nÃ£Âo Ã©Â necessÃ¡Âria para acessar a Minha
Biblioteca. 2 FaÃ§Âa login ¢ÃÂÂ Ã©Â o mesmo do Portal do Aluno/Servidor. 3 Clique no botÃ£Âo Concordo. 4 Clique no botÃ£Âo Seguir para a pÃ¡Âgina ou aguarde oito segundos para a pÃ¡Âgina seguinte carregar. 5 Clique no botÃ£Âo Salvar na janela sobre uso de cookies. Importante: o login da Minha Biblioteca utiliza cookies. ÃÂ necessÃ¡Ârio
que eles estejam habilitados em seu navegador. Portanto, nÃ£Âo use aba anÃ´Ânima ou janela privativa. 6 FaÃ§Âa a busca pelo non ebbertop otnemirefir lI .revuocnaV e APA ,TNBA emoc ,itamrof isrevid ni koob-e'lled otnemirefir li eraipoc ,enoizatic anu nI 6 .)3 olocitra ,+IBAS us koobe id acip³ÃP.T id enoizavitta'l e ossecca'l eredev( +IBAS
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na capa de um e -book e clique em cima Botão com ícone de lente de ampliação para pesquisar dentro do livro, sem abri -lo para leitura. 8 Clique na guia Catálogo para ver outros e-books disponíveis, organizados pelas áreas temáticas. 9 Clique no ícone do instrumento no canto superior direito e, em seguida, atualize a biblioteca para manter sua
conta atualizada com o aplicativo de estante de livros (consulte o tópico do aplicativo para celular e computador: download para leitura offline e outras funcionalidades). Esse procedimento também permite que melhorias e notas feitas no aplicativo sejam exibidas na interface de leitura on -line e vice -versa. 10 Clique no ícone quadrado no canto
superior direito e, em seguida, no tutorial para abrir o tutorial da minha biblioteca, com informações detalhadas sobre todas as características da plataforma. ^ Top App for Mobile and Computer: Download offline e outras funcionalidades para ler minha livraria usa o aplicativo da estante para permitir o download e a leitura offline de seus livros por
um período limitado de tempo - 180 dias. A biblioteca pode ser usada em computadores, notebooks, tablets e telefones celulares. Os sistemas operacionais suportados são Windows 7/8, Windows 10, Mac, Android, iOS, Chromebook e The Kindle Fire Tablet (não confunda com o Kindle E-Breer, que não é compatível com a estante de livros).
IMPORTANTE: â € ”Todos os livros baixados do aplicativo podem ser lidos sem acesso à Internet. No entanto, algumas funções - como a sincronização com a conta e a pesquisa no catálogo para a ativação de novos livros - exigem a conexão; - É possível conectar -se à mesma conta à maioria dos dois dispositivos de mesa (computador/notebook) e dois
dispositivos móveis (móvel/tablet); Não é possível acessar o número do cartão UFGS diretamente na estante de livros. A única maneira de autenticar o aplicativo é a explicada abaixo neste tópico. 1 para a instalação da estante de livros em computadores ou acesso à minha biblioteca (ver tópico e ativaÃ§ÂÃ£Âo dos e-books na Minha Biblioteca, itens 1
a 5) e clique em Baixar o seu aplicativo. 2 Baixe o app conforme o sistema operacional de seu computador e o instale. 3 ApÃ³Âs a instalaÃ§ÂÃ£Âo do Bookshelf no seu computador, Ã©Â necessÃ¡Ârio autenticÃ¡Â-lo para que possa acessar a sua conta. A autenticaÃ§ÂÃ£Âo deve ser feita pelo navegador, na plataforma da Minha Biblioteca. 4 Na
pÃ¡Âgina inicial da Minha Biblioteca, clique no ÃÂcone quadriculado no canto superior direito e depois em Desktop Aplicativo. O Bookshelf instalado em seu computador serÃ¡Â aberto e autenticado. Esse procedimento pode demorar vÃ¡Ârios segundos, mas nÃ£Âo serÃ¡Â mais necessÃ¡Ârio nos prÃ³Âximos acessos ao Bookshelf, desde que nÃ£Âo
faÃ§Âa logout do app (opÃ§ÂÃ£Âo Sair no menu do app). Importante: alguns sistemas operacionais podem apresentar procedimentos extras. Em Windows 7/8, apÃ³Âs o clique em Desktop Aplicativo serÃ¡Â exibida janela com a localizaÃ§ÂÃ£Âo do app em seu computador. ÃÂ necessÃ¡Ârio permitir o solicitado pela janela para seguir adiante com a
autenticaÃ§ÂÃ£Âo. 5 Para instalaÃ§ÂÃ£Âo em dispositivo mÃ³Âvel (celular/tablet), faÃ§Âa a busca pelo app Bookshelf nas lojas Google Play (Android) ou App Store (iOS). TambÃ©Âm pode ser usado o app Minha Biblioteca, idÃªÂntico ao Bookshelf. 6 ApÃ³Âs a instalaÃ§ÂÃ£Âo do app no seu dispositivo mÃ³Âvel, Ã©Â necessÃ¡Ârio autenticÃ¡Â-lo para
que possa acessar a sua conta. A autenticaÃ§ÂÃ£Âo deve ser feita logando na Minha Biblioteca com o navegador do seu dispositivo mÃ³Âvel, conforme o tÃ³Âpico Acesso e ativaÃ§ÂÃ£Âo dos e-books na Minha Biblioteca, itens 1 a 5. 7 Feito o login pelo navegador, clique em Iniciar o aplicativo para autenticÃ¡Â-lo e vinculÃ¡Â-lo Ã Â sua conta. Esse
procedimento nÃ£Âo serÃ¡Â mais necessÃ¡Ârio nos prÃ³Âximos acessos ao Bookshelf, desde que nÃ£Âo faÃ§Âa logout do app (opÃ§ÂÃ£Âo Sair no menu do app). 8 A tela inicial do app exibe as capas dos e-books previamente ativados. Para baixar um e-book no seu aparelho, toque Desculpa. O .daolnwod ou edrauga e apac aus editoras, por isso alguns
recursos mostrados a seguir podem nÃ£Âo estar disponÃÂveis para todos os e-books. Podem haver diferenÃ§Âas de layout entre as interfaces de leitura on-line (exibida a seguir) e o app Bookshelf para leitura off-line, principalmente na versÃ£Âo para dispositivos mÃ³Âveis. Importante: os recursos mostrados a seguir sÃ£Âo os mais bÃ¡Âsicos e
importantes. Para uma explicaÃ§ÂÃ£Âo mais aprofundada de todos os recursos, consulte o Tutorial da Minha Biblioteca (veja tÃ³Âpico Uso da conta Minha Biblioteca: leitura on-line e outros recursos, item 10). 1 ApÃ³Âs aberto, clique sobre o ebook ou na seta acima da barra de ferramentas, no lado direito da tela, para ocultÃ¡Â-la. 2 Clique no ÃÂcone
do texto no menu lateral para exibir o sumÃ¡Ârio, que permite navegar rapidamente pelas seÃ§ÂÃµÂes do e-book. 3 Clique no ÃÂcone da lupa no menu lateral para pesquisar no texto completo do e-book. 4 Navegue pelas pÃ¡Âginas do e-book utilizando o campo com a numeraÃ§ÂÃ£Âo da pÃ¡Âgina, a barra de avanÃ§Âo do e-book e as setas acima e
abaixo do texto (exibem a seÃ§ÂÃ£Âo anterior ou seguinte) ou as setas laterais (exibem a pÃ¡Âgina anterior ou seguinte). 5 Clique no ÃÂcone da fita na barra de ferramentas para marcar a pÃ¡Âgina exibida como favorita. Clique na seta ao lado do ÃÂcone para exibir todas as pÃ¡Âginas favoritas do e-book. 6 Clique no ÃÂcone da impressora na barra
de ferramentas para imprimir uma ou duas pÃ¡Âginas do e-book. Importante: por restriÃ§ÂÃ£Âo da plataforma, nÃ£Âo Ã©Â possÃÂvel imprimir mais do que duas pÃ¡Âginas por impressÃ£Âo. 7 Clique no ÃÂcone da fonte na barra de ferramentas para alterar o layout das pÃ¡Âginas do e-book, personalizando tamanho do texto, tipo de fonte, cor de
fundo, margem e altura da linha. Importante: apenas e-books no formato EPUB possuem essa funÃ§ÂÃ£Âo. Outros e-books possuem opÃ§ÂÃµÂes mais limitadas, como uso de zoom e ajuste da pÃ¡Âgina Ã Â altura ou largura da tela. Para identificar o formato de um veja o tópico usando a conta minha biblioteca: leitura on-line sem proxy e outros
recursos, artigo 4. 8 clique no ícone do alto-falante na barra de ferramentas para permitir a leitura de alto nível. 9 clique no ícone de engrenagem para visualizar as configurações de leitura de alto nível, que permitem ajustar a velocidade de leitura. 10 selecione com o mooe um extrato do texto para ver as opções de melhoria de texto e notas.
melhoria pode ser feita com cores diferentes e personalizável. 11 preencher o campo adicionar anotação para incluir a nota na seção destacada. os loops mostrados são identificados pelo ícone no lado esquerdo da tela. importante: é fortemente recomendado usar os diretores de referência para inclusão e, acima de tudo, a preservação das notas de
suas leituras. uma vez que minha biblioteca é um serviço assinado, em caso de fim de contrato haverá perda de notas e outras informações relacionadas com as contas de usuários. veja os fragmentos de salvamento de tópicos e notas para mais informações. 12 clique no ícone de engrenagem no menu lateral e, em seguida, em realçadores para
personalizar as cores e os nomes dos destaques. 13 Clique no ícone do bloco de notas no menu lateral para ver todos os extratos destacados e notas de e-book. 14 clique no ícone de cotação na barra de ferramentas para copiar a referência do e-book em diferentes formatos como abnt, apa e vancouver. 15 clique em uma imagem com o botão direito do
muoe para salvá-lo. Melhoradas economias e notas de ponta, mesmo se as características de aprimoramento e nota usadas na minha plataforma de biblioteca podem ser muito úteis, recomenda-se ser usado cuidadosamente e que, quando importante, ser salvo e armazenado fora da plataforma. de preferência, use os diretores de referência (zotero,
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e RatedAdneadnes Eavlas e RateDaDnese ODASU RES MEDOP MEDOP Mâ © Ééâé tem um TXET ED As semanas de 2021 acesso à minha biblioteca exigiram a configuração do proxy quando realizadas fora dos UFGs. Mesmo que a configuração de proxy tenha funcionado sem problemas para a maioria das pessoas, não foi uma alternativa válida para
todos, por vários motivos. Além disso, a configuração nos telefones Android pode ser complicada, dependendo do dispositivo e da versão do sistema operacional. Para permitir o acesso a todas as pessoas com conexão ativa com a universidade, o login institucional foi implementado, o que não requer nenhuma configuração no computador ou no
telefone celular. A nova forma de acesso tem outras vantagens, como a necessidade de criar uma conta específica para o usuário na plataforma My Library. Baixei vários livros, com notas, mas agora tudo se foi. Eu tenho uma maneira de recuperar as notas? Devido à mudança na forma de acesso (ver dúvidas anteriores), não é mais possível acessar as
contas antigas. A Biblioteca Central emitiu em dezembro de 2020 que essa situação ocorreria e relatou como as pessoas que conheciam poderiam mantê -las. No entanto, existe a possibilidade de recuperar informações perdidas. Envie uma mensagem para o endereço bcentral@bc.ufrgs.br, com o objeto My Library - uma conta antiga e informa os
seguintes dados: Nome completo, UFRGS e número do cartão de e -mail que foram gravados em sua conta antiga pela minha biblioteca. É possível ler os livros da minha biblioteca em Kindle? Não. O aplicativo de estante de livros pode ser instalado no tablet Kindle Fire da Amazon, mas não no Kindle convencional. Eu terminei de consultar um livro no
aplicativo móvel. Eu tenho que devolvê -lo de alguma forma? Não, mas é aconselhável excluir o livro de aplicativos, para que ele não lide com o espaço desnecessariamente. Para excluir o e-book, consulte o top top para celular e computador: baixe para leitura offline e Fiz notas e destaques em um e-book, mas o prazo de 180 dias terminará. O que vai
acontecer com minhas notas e destaques? Notas e destaques estão ligados à sua conta My Library. Isso significa que se um e-book for excluído do aplicativo ou o termo expirou, as notas e destaques continuam a existir e serão exibidos se o mesmo e-book for reativado. No entanto, My Library é um serviço de assinatura, o que significa que se o serviço
for concluído, os dados relacionados com o seu Minha conta da Biblioteca será perdida, incluindo notas e destaques. Outra possibilidade em que haverá a perda desta informação é quando um livro deixa a plataforma em uma base contratual de seu editor, que também pode ocorrer com a assinatura da UFRGS com minha biblioteca em vigor. Por isso,
recomenda-se fortemente usar os gestores de referência para o desempenho e preservação de notas. Veja o tópico Salvar fragmentos e notas para mais informações. Top Top Top Top Top Top
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