
Tutorial Biblioteca Digital Saraiva (BDS)



Estante de livros – Modo Galeria
Na estante de livros, as obras são exibidas na ordem das versões mais recentes para

as menos recentes. No modo galeria, é possível visualizar a capa, o título, a edição, o

ano e o autor de cada obra.



Estante de livros – Modo Lista
No modo lista, também é possível visualizar a capa, o título, a edição, o ano e o autor

de cada obra.



Estante de livros – Abertos recentemente
Na estante de livros, é possível visualizar os últimos 5 livros visitados pelo usuário.



Favoritos
Com o objetivo de auxiliar a organização dos seus estudos, agora a BDS possui uma área específica para

você agrupar os seus livros favoritos.



Para isso, basta clicar no ícone de coração presente no card da obra e automaticamente ela será

adicionada na página "Favoritos".

Favoritos



Categorias
Para facilitar sua busca por conteúdos na BDS ,agora você pode acessar os livros por categorias e

subcategorias. Para isso, clique em "Categorias” e selecione alguma das opções de busca.



Sugestões de leitura
Com o objetivo de auxiliar no seu processo de escolhas de livros, agora a BDS possui um sistema de

recomendações de livros. Na sua estante, basta clicar em "Sugestões" e você encontrará sugestões de obras
com base no seu uso.



Notificações
Com o objetivo de te deixar por dentro das nossas novidades, agora a BDS possui uma ferramenta

de notificação. Basta clicar no sino de notificação, no canto superior direito, para visualizá-las.



Notificações
As notificações estarão disponíveis em uma lista, logo abaixo do sino, em ordem

cronológica para visualização.



Ferramenta de busca
A busca por títulos pode ser feita navegando pelas páginas da estante de livros ou 

utilizando a barra de pesquisa. Para uma pesquisa avançada, pesquise livros por autor, 

título, assunto ou ISBN.



Para realizar uma

pesquisa mais refinada, 

utilize diferentes termos

seguindo este

padrão: "Nome da Obra, 

Nome do Autor, 10 

edição", conforme

exemplo ao lado:

Ferramenta de busca



Ao encontrar a obra que procura, há duas opções: “Ler livro” e “Detalhes".

Ferramenta de busca



Opção “Detalhes”

A opção "Detalhes" oferece todas as

informação detalhadas sobre a

obra, como o título, a edição, o ano, o

nome dos autores, o ISBN, as

categorias e a sinopse. Além disso, é

exibida a referência bibliográfica, de

acordo com a norma ABNT e o botão

"Copiar" para que seja incluída em

trabalhos acadêmicos.

Para iniciar a leitura do livro, basta

clicar na opção "Ler Livro".



Ao clicar na obra desejada, você será direcionado para a tela do leitor, onde poderá navegar 

pelas páginas do livro. A barra lateral ao lado esquerdo apresenta ferramentas de apoio a 

leitura.

Acesso ao leitor da BDS



Como formade apoio ao estudo e leitura, a área do leitor oferece as opções:

"Cor de destaque": permite a marcação de trechos da obra. Basta deslizar o mouse por cima do trecho
como se estivesse sublinhando a linha e em seguida clicar na cor do destaque que desejar.
"Adicionar notas": possibilitaescrevercomentários relacionados aos trechos que você destacou.

Leitor – Notas e marcadores de texto



Como forma de apoiar a realização dos trabalhos, é possível selecionar trechos das obras e copiá-los.

Para isso, selecione o trecho que desejae clique na opção "Copiar".

Leitor – Copiar trechos dos livros



A cópiados trechos do livro oferecemduas opções:

"Copiar o trecho selecionado": apenas o texto selecionado serácopiado.
"Copiar a Citação direta na norma ABNT": o texto selecionado será copiado já com a citação no
formato exigido pela ABNT.

Leitor – Copiar trechos dos livros



Barra lateral do 

leitor - Menu

O menu lateral do leitor é 

composto por três seções: 

capítulos, notas e 

marcadores.



Barra lateral do 

leitor – Menu: 

Capítulos

A seção "Capítulos"

permite que o usuário 

navegue pelos capítulos do 

livro. Basta clicar no 

capítulo desejado, que o 
leitor será direcionado para 
a seção selecionada.



Barra lateral do 

leitor – Menu: 

Notas

Ao visitar a 

seção "Notas", é possível 

visualizar todas as 

anotações realizadas nas 

páginas do livros, assim 
como editar essas 

anotações.



Barra lateral do 
leitor – Menu: 
Marcadores

Ao visitar a seção

"Marcadores", é 

possível visualizar todas 

as páginas que foram 
destacadas pelo usuário.

Ao clicar na 

página selecionada, a 

BDS irá redirecionar o 

usuário para aquela 
página.



Barra lateral do 
leitor - Estilo

A opção "Estilo" possibilita 

a variações do tamanho da 

fonte, da cor do fundo e do 

modo de visualização do 

texto, para atender a 
preferência de cada usuário 

da BDS.



Barra lateral do 
leitor - Página 
marcada

A opção "Página marcada"

possibilita ao usuário 

marcador/destacar a página 

que está sendo acessada.



Busca por palavras chaves
A BDS possui uma ferramenta de pesquisa por palavras chaves dentro dos livros digitais.



Busca por palavras chaves



Ao clicar na opção "Voltar",o usuário será redirecionado a galeria de obras BDS, onde poderá navegar 

pela estante de livros.

Retorno a galeria da BDS



Periódicos
A BDS oferece uma curadoria de diversos links de periódicos feita por especialistas

da Saraiva. Neles, os usuários encontrarão diversos artigos, resumos e resenhas

publicadas por e para a comunidade acadêmica.



Usuários com restrição de visão
Recomendamos a utilização do leitor NVDA para usuários com restrição

de visão.

NVDA lê automaticamente tudo o que o cursor do mouse aponta e pode

ser utilizado também para leitura de livros digitais da Biblioteca Digital
Saraiva.

Link para instalar: https://nvda.softonic.com.br/?ex=BB-1857.3

https://nvda.softonic.com.br/?ex=BB-1857.3



