


A Biblioteca Virtual é uma iniciativa pioneira de acervo virtual que reúne 
títulos de 26 Editoras parceiras com acesso ilimitado e multiusuário. 

 

14 anos de história 

+ 8 mil títulos disponíveis 

+ 40 áreas do conhecimento 

+ 3 milhões de usuários ativos 

+ 400 instituições parceiras 





EDITORAS PARCERIAS 



ALGUNS CLIENTES 



| PLATAFORMA INTUITIVA | 
 



Aplicativo que permite acesso por tablets 

e smartphones (Android e iOS). 

 

Com ele, o usuário final pode baixar 

livros para leitura offline. 

 



| VANTAGENS PARA O USUÁRIO 

 

Mobilidade e praticidade:  acesso por 

computadores, tablets e smartphones (Android e 

IOS), a qualquer hora; 

Personalização do estudo: criação de listas de 

livros personalizadas, metas de leitura, 

ferramentas de anotações e marcação de texto, 

citações e cartões de estudos; 

Busca avançada por título: autor, palavras-chave, 

etc; 



| VANTAGENS PARA O USUÁRIO 

 

Compartilhamento de conteúdo no Facebook, 

Twitter e WhatsApp; 

Impressão de até 50% do conteúdo com valores 

de fotocópia; 

Expert Reader: uma seção de reviews de livros e 

dicas de leituras. 



| VANTAGENS PARA A INSTITUIÇÃO 

 

Atualização permanente do acervo; 

Segurança contra cópias ou replicações ilegais; 

Integração com softwares de bibliotecas  

(arquivo MARC 21); 



| VANTAGENS PARA A INSTITUIÇÃO 

 

Número ilimitado de acessos simultâneos; 

Text to Speech: Acessibilidade para deficientes 

visuais na própria plataforma. Além da integração 

com softwares de acessibilidade externos. 

 



| ECONOMIA PARA A INSTITUIÇÃO 

 

A IES pode reduzir substancialmente seus custos 

com a compra de livros impressos. 

 

Ao optar pelo nosso acervo digital, a instituição 

ganha em espaço físico no campus. 

IES com acervo digital tem permissão do MEC para 

disponibilizar menos exemplares em sua biblioteca física. 

 

A atualização de títulos e edições ocorre sem 

custos adicionais. 



A BV NA VISÃO DO GESTOR 

A Biblioteca Virtual dá aos gestores das 

universidades parceiras a oportunidade de 

acompanharem de perto o comportamento 

de seus alunos na plataforma. 



| RELATÓRIOS E GRÁFICOS 

Acompanhe os principais indicadores de 

desempenho da biblioteca:  

✔ Alunos ativos; 

✔ Acervo atual; 

✔ Número de Páginas Visualizadas no 

mês; 

✔ Páginas impressas; 

✔ Páginas Visualizadas nos últimos 

meses. 



| CONTROLE DE ACERVO 

✔ Gerencie as publicações que 

compõem o acervo da sua Biblioteca 

Virtual 

✔ Busque e filtre os resultados dos títulos 

disponíveis; 

✔ Veja detalhes da publicação. 



| ACESSO ÀS AVALIAÇÕES 

A BV permite que os e-Books disponíveis 

em seu acervo sejam avaliados pelos 

usuários. Monitore o feedback dado 

pelos alunos aos títulos disponíveis na 

plataforma. 



| ACESSO ÀS CITAÇÕES 

A BV também possibilita a realização 

de citações de seus livros. Acompanhe 

cada referência feita pelos alunos dentro 

da plataforma. 



| INTERAÇÃO COM OS DISCENTES | 

Receba e responda as mensagens 

enviadas pelos alunos da sua 

instituição cadastrados na plataforma.  



Julia Regadas 
julia.regadas@pearson.com 

bvirutal.com.br 

 

 


