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BEM-VINDO
A BIBLIOTECA A É O PORTFÓLIO DE CONTEÚDO DIGITAL
DO GRUPO A EDUCAÇÃO.
Nela você encontrará o melhor conteúdo dos selos editoriais
McGraw Hill, Bookman, Artmed, Penso e Artes Médicas. São
inúmeros livros à sua disposição, que você pode acessar de
forma rápida e de qualquer lugar.
Vamos lhe mostrar como acessar a Biblioteca A. Será fácil,
levará poucos minutos e em instantes você terá acesso às
obras e a muito conhecimento.

Utilizado em todo mundo, o Bookshelf proporciona uma
melhor experiência e interação com livros digitais.
Em caso de dúvidas, consulte sua Instituição.
O Bookshelf possui muitas funcionalidades:
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•

CRIAR ANOTAÇÕES DIGITAIS EM SEUS LIVROS.

•

ADICIONAR AMIGOS E COMPARTILHAR SUAS NOTAS.

•

PESQUISAR PALAVRAS DENTRO DOS LIVROS.

•

IMPRIMIR PÁGINAS SELECIONADAS.
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PARTE 1
Lendo seu eBook
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I) INÍCIO
Ao abrir seu eBook, você notará dois menus: um na lateral
esquerda 1 e um na barra inferior 2 .

1
2
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II) MENUS
a) Menu geral (à esquerda)
Home: Volta para tela inicial.

Menu principal: Contém atalhos para as opções
apresentadas na Parte 1.
Pesquisa: Busca palavras e termos dentro da obra
que você estiver lendo.
Índice/Sumário: Localiza as entradas das partes e
dos capítulos da obra. 3
3
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Bloco de notas: Localiza todas as marcações/realces
e notas criadas naquele livro. 4
4

Figuras: Lista as imagens contidas nas obras
disponibilizadas no formato ePUB. Arquivos em
ePDF não possuem essas marcações. 5
5
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b) Menu inferior (à direita)
Opções de leitura: Configura o melhor modo de
leitura, oferendo as opções: “Ajustar-se à Altura” e
“Ajustar-se à Largura”.
O recurso “Realce Rápido” permite fazer marcações
apenas passando o mouse sobre a palavra ou
trechos. 6
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Imprimir páginas: Nossos eBooks são produzidos
para serem lidos no computador; a configuração
de cores e demais funcionalidades são recursos
pensados para o formato digital. Porém, é permitida
a impressão de 2 em 2 páginas (em cada vez). 7
7
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Citação: Se você desejar, poderá copiar a referência
da obra digital. Estão disponíveis na versão MLA e
APA (saiba mais na Parte 3). 8
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Copiar link: Copia o link exato da página. Possibilita
enviar o link das páginas importantes para seus
amigos ao longo de sua leitura. 9

9
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PARTE 2
Conhecendo o Ambiente
Bookshelf Online
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I) APRESENTAÇÃO DO MENU
Há dois tipos de visualização: por capa 1 ou em lista 2 .
1

2

II) FILTROS
Ao entrar no ambiente, os títulos são exibidos aleatoriamente.
É possível aplicar filtros para ajudar na localização. Há dois
modos de filtragem: “Todos os títulos” ou “Títulos já lidos”. 3
3
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III) ORDENAR
As obras podem ser ordenadas de três modos diferentes:
“Atividades recentes”, “Título (de A a Z)” ou “Título (de Z a A)”. 4
4

IV) RESGATAR
Todos os livros possuem códigos internos de acesso, com
o qual é possível fazer o resgate da obra. Este recurso não
terá utilidade para usuários que possuem o acesso total à
Biblioteca A. 5
5
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V) GERENCIAR
Aqui você encontra três opções de submenu:

a) Compartilhando
Possibilita compartilhar anotações e marcações com seus
colegas e professores. É necessário que todos tenham o
acesso àquela obra. 6

6

Fazer assinaturas ou adicionar usuários como amigos
(através do email) facilita o compartilhamento dos realces/
marcações.
7
7
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Importante: os realces e as marcações obrigatoriamente
precisam estar marcados como “Amigos Somente” ou
“Público” (saiba mais no próximo item) para que sejam
acessados por outros usuários. 8
8

b) Realçadores
Permite criar, organizar e personalizar realçadores/
marcadores. 9

9
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Neste local, é possível definir os níveis de privacidade: 10
“Privado” (somente você visualiza – símbolo de cadeado),
“Somente amigos” (símbolo de estrela) ou “Público”
(qualquer pessoa que assine para receber suas marcações
– símbolo do globo).
Escolha entre as cores disponíveis para personalizar seus
realces. 11

10
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c) Atualizar Biblioteca
É recomendável que uma vez por mês, você clique nesta
opção para atualizar sua biblioteca. O Bookshelf online não
avisa quando o conteúdo de uma obra foi atualizado. 12

12
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VI) PERFIL
Aqui você encontrará suas informações de conta e outras
configurações, abaixo as explicações de cada ícone.

13 14 15
16 17 18

a) Informações de usuário
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A1
A2
A3
A4
USER INFO A1

Clicando nesta opção, você será direcionado para outra
página, na qual poderá editar suas informações pessoais,
como nome e email, “Change password”*, “Security” e
“Notification settings”.
* Acessando via Blackboard, não é recomendável que redefina sua
senha, pois ela é gerada automaticamente pelo sistema.
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DEVICES ** A2
RESOURCES ** A3
ORDERS ** A4

b) Dispositivos**

14

c) Imprimir a pedido**
d) Bookshelf

15

16

Atalho rápido para home.

e) Loja**

17

f) Suporte** 18
Aqui você poderá sanar dúvidas diretamente com a
Vitalsource, envolvendo a funcionalidade do aplicativo em
si. Para dúvidas, sugestões e reclamações sobre as obras,
entrar em contato diretamente com o Grupo A através do
e-mail sac@grupoa.com.br.
** Estas opções não são utilizadas por usuários Blackboard.
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VII) PESQUISA
Existem três formas de fazer pesquisas:

a) Menu superior
Esta pesquisa buscará palavras dentro das obras. Por
exemplo: se você pesquisar a palavra “arte”, o resultado
apresentará todas as obras que contenham essa palavra em
seu conteúdo.
Ao clicar na seta que aparecerá ao lado, você encontrará
selecionada a palavra pesquisada seguida do trecho em
que ela está dentro do livro. O número abaixo do título e da
capa 19 representa a quantidade de vezes em que a palavra
aparece no livro. Clicando sobre o resultado, o Bookshelf irá
direcionar você até a página exata do livro escolhido.
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Você também poderá pesquisar por termos, por exemplo
“transtornos de aprendizagem”, “engenharia mecânica”, etc. 20

20

b) Menu geral
Esta pesquisa buscará palavras que estejam apenas no
título da obra. 21
21
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PARTE 3
Termos técnicos
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TERMOS TÉCNICOS
APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION)

Norma bibliográfica para padronização de trabalhos.
DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

A maioria dos livros do Grupo A possuem DRM. DRM é um
controle de acesso a conteúdos digitais que implementa
restrições ao uso, à cópia e à manipulação do conteúdo em
questão. O objetivo para o qual ele foi criado é para proteger
os direitos autorais destes conteúdos.
EBOOKS

O Grupo A trabalha com dois formatos: ePDF e ePUB.
Ambos são eBooks, porém com funcionalidades diferentes.
EPDF

Respeita a organização e o layout do projeto gráfico. Não
é possível aumentar a fonte ou perceber uma interação
diferenciada em livros com essa funcionalidade.
EPUB

Existem as versões dois e três com layout fixo ou fluido,
o Grupo A trabalha atualmente apenas com o ePUB 2
fluido. Este formato permite que o arquivo se adapte a sua
necessidade, como aumentar a fonte e links bidirecionais.
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MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION)

Norma bibliográfica usada para fazer citações e referências
nas áreas das artes e humanidades, podendo ser utilizada
em outras áreas de conhecimento. Sua estrutura é
semelhante a utilizada pela ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas).
VBK

Formato criado pela VitalSouce, desenvolvedora do
Bookshelf. Todos nossos arquivos são convertidos para este
formato pois ele engloba e proteje o arquivo acrescentando
o DRM.
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www.grupoa.com.br
0800 703 3444
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