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CONHECENDO A BIBLIOTECA 
DIGITAL
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“Agora alunos, funcionários e 

professores podem levar a 

biblioteca da Multivix para onde 

forem”
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O QUE É A BIBLIOTECA DIGITAL MULTIVIX

O Grupo Multivix hoje disponibiliza, GRATUITAMENTE, a toda a comunidade

acadêmica, além da excelente biblioteca física, a Biblioteca Digital. Ou seja,

uma inovação que é bem avaliada e recomendada pelo MEC e o aluno terá

possibilidade de usar a biblioteca física e digital.

A Biblioteca Digital é uma tecnologia que veio para fazer a diferença no

desenvolvimento, proporcionalizando um avanço no processo de ensino-

aprendizagem da Instituição.
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A Biblioteca Digital surgiu da necessidade de tornar mais fácil e rápido o acesso

ao conteúdo acadêmico necessário para a formação acadêmica. Esta plataforma

é intuitiva e ágil e pode ser acessada por computadores, tablets e smartphones,

de qualquer lugar e a qualquer hora.

A instituição hoje oferece dentro da Biblioteca Digital algumas Plataformas

Digitais de Livros que serão apresentadas, sendo elas a Minha Biblioteca e a

Base de Dados Ebsco.
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS E BENEFÍCIOS DA BIBLIOTECA 
DIGITAL?

 Agora o aluno Multivix poderá ter o seu próprio exemplar, sem ficar

esperando devolução na biblioteca;

 São mais de 15 mil títulos de mais de 30 editoras de todas as áreas do

conhecimento: Humanas, saúde, tecnologia e agrárias;

 São mais de 2.200 periódicos nacionais e internacionais;

 Acervo 100% atualizado

 O aluno não precisará fazer reserva de livro;

 Não terá prazo para devolução;

 Poderá acessar a biblioteca a qualquer hora e de qualquer lugar

 Solução ética e sustentável para a questão de cópias ilegais dentre outras

tantas vantagens.
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O QUE EU POSSO FAZER NA BIBLIOTECA DIGITAL?

• Leitura Online;

• Banco de imagens gratuito para você usar em suas

apresentações e trabalhos;

• Leitura em voz alta ( você seleciona o trecho e o sistema lê o

trecho para você).
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• Personalização na realização de pesquisas e exibição de livros (de acordo

com a suas pesquisas, o sistema vai montando a sua própria biblioteca);

• Interação entre professor e aluno através da plataforma;

• Possibilidade do usuário compartilhar, via bloco de notas, suas anotações

com seus colegas;

• Marcação de Leitura (assim como você já faz nos livros impressos);

• Possibilidade de imprimir algumas páginas.
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COMO UTILIZAR A BIBLIOTECA DIGITAL?

É muito fácil, basta acessar o Portal Acadêmico (portal.multivix.edu.br), com

seu login e senha.

Após estar logado no Portal a comunidade acadêmica então terá acesso a todos

os serviços e Plataformas da Biblioteca Digital que fica localizado no meu do

portal acadêmico.
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MINHA BIBLIOTECA
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A Minha Biblioteca é uma base de livros digitais formado pelas quatros

principais grupos editoriais do Brasil que oferece às Instituições de Ensino

Superior uma Plataforma prática e inovadora para acesso digital a um

conteúdo técnico e científico de qualidade.

Através da Minha Biblioteca, a comunidade acadêmica terá acesso rápido e

fácil a milhares de títulos acadêmicos das principais publicações de áreas

como direito, ciências sociais aplicadas, saúde, entre outras.
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TELA PRINCIPAL



12

FERRAMENTAS
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CRIADOR DE TAREFAS
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CONFIGURAÇÕES
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NAVEGAÇÃO DENTRO DO LIVRO
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PESQUISA
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REALCES E ANOTAÇÕES
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COMPARTILHAMENTO
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LABORATÓRIO
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BASE DE DADOS EBSCO
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A Base de Dados EBSCO é um software, ou seja, a maior base de dados de

periódicos científicos do mundo, oferecendo um grande conjunto de pesquisas

acadêmicas da mais alta qualidade.

Atende atualmente às necessidades de informação dos pesquisadores em todos

os níveis, fornecendo as bibliotecas conteúdo e serviços necessários para trazer

os mais recentes e as melhores informações para a comunidade acadêmica.

A instituição hoje oferece duas grandes bases de dados da Ebsco sendo elas a

EbscoHost e a Dynamed Plus.
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EBSCO HOST
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A EbscoHost é uma poderosa ferramenta de referência online que oferece

uma variedade de bases de dados de texto completo e as mais populares

bases de dados dos principais fornecedores de informação. Desta forma mais

a frente iremos observar como realizar pesquisas no EbscHost, bem como

suas funcionalidades, incluindo a lista de resultados, a pré-visualização de

artigos e imagens e como definir preferências.
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TELA PRINCIPAL
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FUNCIONALIDADES DOS E-BOOKS E PERIÓDICOS
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SALVAR E COMPARTILHAR
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AJUDA
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DYNAMED PLUS
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Já a Dynamed Plus é uma ferramenta de referência clínica criada por médicos
para médicos e outros profissionais de saúde para uso no local de
atendimento. Com resumos clinicamente organizados, a base fornece o
conteúdo mais recente e recursos com relevância, validade e conveniência,
tornando a ferramenta um recurso indispensável para responder a maioria
das questões clínicas durante a prática.



31

TELA PRINCIPAL
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FUNCIONALIDADES


