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Bem-vindo à Minha Biblioteca!

Para acessar a plataforma, basta fazer login no Ulife. Pronto! 
Agora é só  procurar os títulos dos livros de sua preferência  

e aproveitar a  leitura.



No canto esquerdo da página, clique em 
Minha Biblioteca.



Só clicar em prosseguir para acessar a página 
da Minha Biblioteca.



A página principal mostrará o último livro acessado pelo usuário.  Além 
disso, é na página principal que se encontram as ferramentas necessárias 
para a realização das busca dos títulos desejados.



Em Catálogo, há uma seleção de títulos em destaques, com temas 
correspondentes às últimas leituras do usuário.



Perto da barra de pesquisa, 
existem três ferramentas 
oferecidas pela plataforma.

A primeira (destacada em 
vermelho, na imagem), é 
Atualizar Biblioteca, cujo 
propósito é para que o 
usuário possa visualizar os 
novos títulos incluídos na 
plataforma.

Além disso, o usuário é 
capaz de compartilhar o link, 
criar realçadores (notas) e 
criar tarefas (ferramenta 
para docentes).



A segunda ferramenta oferecida é a parte que o usuário tem
acesso ao Tutorial e à Loja da Minha Biblioteca. A primeira, é
um manual explicando minuciosamente o funcionamento da
plataforma; já a última, uma página na qual o usuário é
capaz de comprar os títulos que lhe interessarem.



A terceira e última 
ferramenta é a Conta do 
usuário, onde este 
conseguirá alterar o 
idioma, sair do sistema, 
configurar as informações 
de privacidade, saber mais 
sobre a Minha Biblioteca e 
fornecer sua 
opinião/sugestão/crítica 
em relação à plataforma.



Para buscar um livro, é só digitar o nome da obra ou o
nome do autor na barra de pesquisa (destaca em
vermelho, na imagem). A plataforma reconhece
palavras; então, caso o usuário não saiba o nome exato
do título, poderá pesquisar por palavras-chave.



Ao abrir o livro, há muitas ferramentas interativas para o 
usuário tornar sua leitura e seu estudo ainda mais 

proveitosos.  



A primeira ferramenta, representada pela imagem de uma casa, é para 
retornar à página principal. 

As flechas representam o sentido que o leitor “vira” a página do livro. No 
exemplo acima, o restante do texto encontra-se para baixo; mas há obras 
que o sentido das páginas é para a direita da tela.



O sumário facilita a visualização dos capítulos disponíveis na 
obra. Ao clicar no título, o usuário é direcionado à página 

do capítulo. 



A busca é uma ferramenta para encontrar as palavras em todo 
o texto. Ajuda o usuário a encontrar determinados termos 

ou assuntos, sem a necessidade de ler a obra toda.



O Bloco de Notas auxilia o usuário a fazer anotações 
importantes ou destacar no texto trechos interessantes. 



As Labs são ferramentas para tornar o texto ainda mais interativo. 



1. Cartões de Estudos: para deixar os 
estudos mais dinâmicos, os 
cartões de estudo é uma forma de 
aprender e de memorizar o 
conteúdo através de baralhos. Ao 
criar os cartões, o usuário poderá 
deixar a pergunta em um lado; e, 
no outro, a resposta. 

2. Ler em voz alta: o sistema irá ler o 
texto para o usuário.  Há ajustes 
para o volume e a velocidade da 
leitura.

3.  Formatação melhorada: formatar
a página do livro de acordo com 
as preferências do leitor.
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Os Cartões de Estudo ficam guardados no ícone destacado acima. Para criá-
los, basta selecionar o trecho que desejar e clicar  com o botão direito 

do mouse. Imediatamente, aparecerá uma caixa, e, lá, tem a opção Criar 
Cartão. Clique nessa opção e nomeie o Baralho com alguma pergunta 

ou palavra que remeta ao trecho selecionado. 



Ao criar o baralho, o usuário tem a opção de escolher se a resposta ficará 
na frente ou no verso do baralho. 

Dica: Ao nomear o baralho, coloque na frente uma pergunta, cuja resposta 
será o trecho que selecionado, do texto.



1. Impressão da página: imprimir as páginas desejadas, sendo o limite 2 (duas) por
vez.

2. Zoom: permite aumentar o tamanho da fonte do texto.

3. Áudio: leitura auditiva do texto.

4. Marcador de texto: para destacar os trechos que achar mais importante.

5. Link: link da página do livro.
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Citação: Ao clicar no ícone (destacado na imagem acima), poderá
selecionar o tipo de citação que desejar inserir em trabalhos acadêmicos.

A plataforma permite selecionar os seguintes tipos de citações: MILA,
APA, HARVARD, VANCOUVER e ABNT.



Ainda está com dúvidas sobre a Minha Biblioteca?

Entre em contato com a equipe da Biblioteca da sua Unidade.
Aproveita para se informar das capacitações que acontecem durante todo o ano 

letivo.

Acesse o Tutorial da plataforma.

https://drive.google.com/drive/folders/1Fkgjm6wGtOi70_wQlceh88ajif8d-qJM

