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Tutorial da

Biblioteca Virtual Pearson



Para ter acesso a Biblioteca 
Virtual Pearson, acesse 

Ulife com seu login e senha



No canto esquerdo da página, 
clique em Biblioteca Virtual



Clique em Prosseguir



Se for o seu primeiro acesso, 
abrirá essa tela para realização 
de cadastro de login e senha. 
Tal procedimento é realizado 

apenas uma vez. 



1. Na lateral esquerda é possível às principais áreas e recursos 
disponíveis. 

2. Barra de acessibilidade: permite adaptações para                   
visualização da plataforma. 

3. Você poderá realizar pesquisa na caixa de texto na parte 
superior da página por título, autor ou assunto.
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Para iniciar a leitura, basta 
clicar no livro desejado e 
em seguida, clicar em ler 
agora.



1. A passagem de páginas pode ser feita por setas laterais ou barra de navegação inferior;
2. Consulta ao Sumário para facilitar a navegação;
3. É possível comprar créditos de impressão que variam entre 10% a 50% do exemplar;
4. Ajuste tela para leitura (somente para epub);
5. Enquanto faz a leitura, você pode selecionar as páginas que mais interessam fazendo marcação. Elas 
ficam disponíveis para consulta rápida na aba de páginas marcadas;
6. Painel para consulta das marcações;
7. É possível a criação de cartões de estudo nos livros;
8. Copiar o link para compartilhar de forma rápida;
9. Recurso que permite a leitura do texto em voz alta;
10. No canto inferior direito é possível avançar as páginas digitando uma página específica.
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No canto esquerdo superior é 
possível realizar uma busca 
dentro do livro. Após digitar o 
termo, a plataforma apresenta as 
páginas e os resultados 
encontrados. 



Você poderá selecionar trechos do texto e escolher de 
cores para marca-los, a fim de facilitar o estudo. Esses 
trechos ficarão armazenados para consulta no painel de 
marcações. 
Além das marcações, você pode gerar notas para 
marcações rápidas.



É possível criar uma citação e compartilhar 
na Biblioteca Virtual, para que outros 
usuários possam acessá-la ou compartilhá-
la nas redes sociais.



APP Biblioteca Virtual

Para acessar o APP é 
necessário atualizar 
seus dados:
• Acesse a Biblioteca 

virtual pelo ulife, vá 
em Meu perfil e 
atualize os dados.



Como acessar:

O aplicativo da Pearson está disponível para 
dispositivos iOS e Android na iTunes App 

Store e no Google Play.

App: Biblioteca Virtual by pearson

1 - Insira seu login
2 - Insira sua senha 
3 - Selecione sua instituição no 
menu suspenso
4 – Clique em acessar
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Tela inicial e busca no acervo:

Tela inicial

Busca no acervo:
Digite o termo desejado



Detalhes do livro e leitura do livro

Clicando no livro, você 
consegue ver os Detalhes do 
livro, como: capítulos, 
Compartilhar entre outros.

Ao acessar o livro, você 
tem as opões de grifar as 
páginas e pesquisar um 
assunto dentro do livro.



Leitura off-line

Ao acessar os detalhes dos livros, 
vai aparecer a opção Leitura off-
line, ao clicar o livro será 
adicionado a sua lista.

Em Meu acervo, você 
consegue visualizar 
os livros adicionados.



Ainda está com dúvidas sobre a Biblioteca Virtual?

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://plataforma.bvirtual.com.br/Manual/Manual-de-uso_Usuario_v2.pdf

