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1 LOGIN 

O acesso ao acervo virtual da Universidade CEUMA, deve ser feito 

através do sitio www.ceuma.br, acesse login. 

  

 

Portanto, faz-se necessário acesso a área restrita conforme perfil de usuário. 

 

 

Escolha seu acesso conforme perfil de usuário na IES. 

 

Faça login com o usuário e senha  

 

Escolha a opção Biblioteca virtual  

 

 

 

 

 

 

http://www.ceuma.br/
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Escolha a plataforma de sua preferência  
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2 CONHECENDO AS PLATAFORMAS  

 

• Todas fornecendo bibliografias de forma digital e aprovada pelo MEC. 

2.1 Biblioteca Virtual Minha Biblioteca  

• Plataforma digital que possui um vasto acervo de livros técnicos e 

científicos. Possui mais de 10 mil títulos, com atualizações periódicas de 

conteúdo, em várias áreas do conhecimento.  

2.2 Vlex 

• Plataforma jurídica de abrangência mundial que disponibiliza publicações 

referentes a 130 países, com tradução automática, com mais de 80 

milhões de documentos postados, incluindo livros jurídicos e periódicos, 

jornais e revistas do mundo.  

2.3 Periódicos CAPES  

• Biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e 

pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta 

com um acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases 

referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de 

livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas 

e conteúdo audiovisual.  

2.4 EBSCO Host  

• A EBSCO oferece artigos de alta qualidade licenciados por editores 

respeitáveis. Contempla 04 grandes bases: Academic Search 

Elite; Dynamed; Medicina Baseada em Evidências; Dentistry & Oral 

Sciences Source e Engineering Source. Os usuários podem visualizar, 

salvar, imprimir, enviar por e-mail ou exportar citações em vários formatos 

diretamente do banco de dados dentre outras inúmeras funcionalidades.  

2.5 Target GedWeb  

• Reúne e gerencia um vasto acervo de normas e regulamentações 

técnicas de diversos órgãos, facilitando acesso a ABNT NBR/NM,BSI, 

AFNOR, AENOR, JIS, ASME, API, IEEE, NFPA e outras; Diários Oficiais; 

projetos de Norma Brasileira em Consulta Nacional, INMETRO, TEM, 

ANEEL, NOS, ANVISA, MAPA, CONAMA. Dentre outros.  

 

 

 

 

MINHA BIBLIOTECA VLEX PERIODICOS CAPES EBSCO TARGET GEDWEB 
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3 BIBLIOTECA VIRTUAL MINHA BIBLIOTECA  

As áreas de conhecimento da Minha Biblioteca são: Ciências 

Biológicas, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciências Jurídicas, Ciências 

Sociais Aplicadas. 

 

3.1 Conhecendo a interface  

 

 

 

 

3.2 Leitor digital  

 

 

 

 

Este ícone encontra-se em todas as 
páginas e pode ser utilizado para voltar 
à página principal 

Espaço para buscar livros: pode procurar 
por título, autor, ISBN, palavra ou frase e 
em seguida tecla enter. 
 

Para a leitura de um livro, basta 

clicar na capa e em seguida 

abrir livro 

 

Para continuar leitura 

de um título, clique 

em continuar leitura 

 

Exige detalhes sobre o título 

Pesquisar uma palavra ou frase dentro do livro 

Pesquisar uma palavra ou frase dentro do livro e das notas. 

Aqui você é direcionado para a página principal do site. 

Sumário do livro. 

Ferramentas em desenvolvimento na plataforma. 

Possibilita criar um baralho para estudo 

Recupera todas as figuras disponíveis no livro. 
 

Recupera todas os realces e as notas. 

Possibilita criar um baralho para estudo 

Dependendo das restrições de cópia e impressão estabelecidas para o livro, você pode selecionar 
determinado número de páginas e imprimi-las. 

 Amplie o conteúdo da plataforma em até 300%. Escolha entre três tamanhos de margem diferentes. 
Escolha entre três opções de altura da linha. 
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Para outras informações e demais funcionalidade da plataforma, 

acesse o tutorial, no ícone aplicativo  na página principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Função integrada de conversão de texto em fala. Retroceder, reproduzir, pausar e avançar 
rapidamente. O texto que está sendo lido está destacado na página.  

 Os formatos de arquivo PDF e EPUB podem ser lidos 

 

Minha Biblioteca disponibiliza três realçadores. Você pode configurar seus realçadores, para isso 
acesso o manual Minha Biblioteca pela plataforma.  

Insira o número da página desejada no campo “Ir à Página”, 

Disponibiliza URL da publicação.  

Adicionar marcação na página. 

Avançar ou retroceder na leitura. 

Disponibiliza a referência bibliográfica em 04 modelos: MLA, APA, HARVARD, VANCOUVER 
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4 VLEX 

4.1 Conhecendo a interface 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Alterando idioma e preferências de tradução 

  

 

4.3 Pesquisando  

Escreva os termos da sua pesquisa e o preenchimento automático irá 

sugerir resultados: resultado principal; pesquisas populares; outros documentos 

em destaque ou títulos de fontes relativos à pesquisa realizada. Você também 

pode pesquisar diretamente por artigo da norma e localizar textos normativos.  

 

Barra de pesquisa que permite a busca rápida de 
qualquer termo. O preenchimento automático mostra 
as pesquisas populares, bem como os SmartTopics e 
as fontes, em livros ou periódicos, dessas entradas. 

Seletor de jurisdição, -  
selecionar uma ou mais 
jurisdições para 
visualizar seu conteúdo 
específico. 

Histórico e documentos 
visualizados. As 
diferentes opções de 
filtros 
permitem que você 
recupere seu 
histórico facilmente. 

Neste menu, você terá acesso a 
todos os recursos e funcionalidades 
da vLex, incluindo o botão de ajuda. 

O fluxo de destaques mostrará os atualizações de doutrina e 
destaques de jurisprudência e legislação, tanto nacional como 
internacionalmente. 
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Os filtros permitem que você refine rapidamente os resultados da 
pesquisa, trazendo retornos mais relevantes e precisos. Depois que a 
pesquisa é realizada, você ainda pode modificar e refinar seus 
resultados usando os filtros localizados no lado esquerdo da página. 

O Vincent permite que você faça o upload de 
qualquer documento do seu computador em 
formato "Word", "Txt" ou "PDF". Em questão de 
segundos, o assistente virtual encontrará citações, 
as autoridades e os conceitos jurídicos mais 
relevantes em qualquer documento jurídico. 

Os resultados da pesquisa podem ser 
classificados por relevância, popularidade, 
mais recentes ou mais antigos, de acordo com 
sua preferência. As coleções de jurisprudência 
oferecem ainda a opção de classificar os 
resultados por número de citações. 

Quantidade de documentos recuperados.  

Link que acessa o documento 
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4.4 Acessando o documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para outras ferramentas e funcionalidade da plataforma, acessar o Manual 

de uso. 

 

Para facilitar a leitura de documentos mais 
extensos, um índice ou sumário são 
disponibilizados no lado esquerdo da tela. 

P
er

m
it

e 
p

es
q

u
is

a 
d

en
tr

o
 d

o
 d

o
cu

m
en

to
. 

Você pode escolher o idioma de 
tradução do documento. 

Ajustar as opções de texto 
de um documento para facilitar 
ainda mais legibilidade 

Você pode escolher o idioma de 
tradução do documento. 

Você pode marcar um 
documento como favorito 

Salvar em uma pasta, dentro da 
plataforma vLex. 

Impressão total de 
um documento. 

Diferentes opções para 
Download. 

Você também tem a opção de 
compartilhar o link selecionado 
via redes sociais e e-mail 

A seção “Citado 
por” indica os 
documentos que 
mencionaram o 
material que você 
está consultando.  



 
 

10 

5 PERIÓDICOS CAPES  

5.1 Conhecendo a interface 

O acesso realizado a partir de computadores fora da faixa IP do 

Universidade CEUMA permitirá apenas a consulta ao conteúdo gratuito 

disponível no Portal.   

O acesso à informação em meio eletrônico possibilita não somente 

ler, salvar e imprimir textos, mas também assistir vídeos, ouvir entrevistas, 

visualizar e importar imagens, uma vez que incorpora vários tipos de formatos.  

 

 

Busca Base: Permite identificar as bases disponíveis no 

Portal por: palavras do título ou ordem alfabética; tipo de 

conteúdo abrangido, editor/fornecedor e área/subárea com 

opções de exibição de todo o conteúdo do portal ou apenas 

bases de livre acesso ou nacionais. 

Busca livro: Permite ao usuário localizar livros, capítulos, 

anais de congresso, relatórios dentre outros tipos de 

publicações não seriadas. Na opção avançada permite ao 

O acesso realizado a partir de 
computadores autorizados 
permitirá a consulta ao 
conteúdo assinado do Portal. 
 

Na página inicial estão 
disponíveis 4 tipos de busca 
rápida:  

1. Buscar assunto,  
2. Buscar periódico,  
3. Buscar livro e  
4. Buscar base.  

O objetivo destas opções é 
levar o usuário rapidamente ao 
conteúdo desejado. 
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usuário pesquisar publicações por: título; ISBN; autor e 

editor/fornecedor. 

Busca periódicos: Permite aos usuários localizar 

periódicos ou verificar todos os títulos disponíveis por 

ordem alfabética, por área do conhecimento e 

editor/fornecedor. 

Busca Assunto: Ferramenta que permite identificar 

artigos e documentos que tratam sobre os termos utilizados 

na busca. A busca é realizada em diferentes fontes de 

informação e os resultados podem ser analisados com 

filtros referentes aos conteúdos recuperados. 

 

5.2 Pesquisando  

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível identificar a quantidade de documentos recuperados 
na busca; realizar uma pré-filtrarem entre documentos revisados 
por pares e online; estabelecer uma ordem de relevância na 
apresentação dos resultados e passar as páginas de resultado. 

Ferramenta de pós-busca. É 
possível filtrar os registros a partir 
das categorias disponíveis. Basta 
selecionar uma categoria ou mais 
para filtrar os conteúdos. O link 
“Mais opções” apresenta outras 
possibilidades para filtrar o 
resultado. 
 

Click no ícone do suporte ou no título 
para acessar o texto completo. Uma 
nova janela irá se abrir.  

Exibir online - é possível realizar 
a leitura do artigo em HTML 
Detalhes - são apresentadas 
informações de publicação; 
identificadores internacionais: 
ISSN, E-ISSN, ISBN, DOI; 
editora/fonte. 
 

Exibir online - é possível 
realizar a leitura do artigo em 
HTML 
Detalhes - são apresentadas 
informações de publicação; 
identificadores 
internacionais: ISSN, E-ISSN, 
ISBN, DOI; editora/fonte. 
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O acesso à informação em meio eletrônico possibilita não somente 

ler, salvar e imprimir textos, mas também assistir vídeos, ouvir entrevistas, 

visualizar e importar imagens, uma vez que incorpora vários tipos de formatos. 

 Na página principal, barra lateral direita, no ícone suporte, 

você encontra Informações sobre treinamentos, materiais 

didáticos, help desk, perguntas frequentes e dispositivos móveis.  

 

 

 

6 EBSCO  

6.1 Conhecendo a interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Treinamentos em Português via WEBEX, acesse 

https://ebsco-portuguese.webex.com  

Você pode escolher todas ou algumas bases. 

Realizando busca básica. o 
usuário tem a opção de 
autocompletar.  

Tutorial em vídeo  

Base logada via Grupo Educacional 
CEUMA  

 Link para download do aplicativo. 

 Para obter mais ajuda, visite o site de suporte.  

https://ebsco-portuguese.webex.com/
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6.2 Pesquisando  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Acessando o documento 

 

 

 

 

 

Os filtros são inteligentes, ou seja, se alteram de acordo com a temática. Filtros variáveis: Idade ou faixas etárias, 
Gênero.  
Os filtros permitem que você refine rapidamente os resultados da pesquisa, trazendo retornos mais relevantes e 
precisos. Depois que a pesquisa é realizada, você ainda pode modificar e refinar seus resultados usando os filtros 
localizados no lado esquerdo da página. 
 

Link que acessa o documento 

Os resultados da pesquisa podem 
ser classificados de acordo com sua 
preferência.  

Quantidade de 
documentos recuperados.  

Permite criar alertas, salvar registros, 
salvar a busca e compartilhar a lista 
de resultados em redes sociais. 

Permitem personalizar a visualização 

Breve descrição contendo:  
Título, autor, fonte, base 
de dados e assuntos 
(descritores). 
 

Do lado 
esquerdo são 
apresenta as 
formas de 
visualização 
do texto 
completo 
(PDF e HTML) 
e link para 
localizar 
resultados 
semelhantes. 

Apresenta todas as ferramenta para compartilhamento, 

impressão, enviar por e-mail, formas de citação em vários 

formatos, inclusive ABNT, AMA, APA, Chicago, Harvard, MLA ou 

Vancouver, exportação para tipos de softwares e em diversos 

formatos, destaque para os gestores bibliográficos, como 

Mendeley e Zotero, além do formato CSV (MS-Excel), anotações 

e acesso ao link permanente.  

Apresenta o registro 

bibliográfico completo. 

Todos os termos em 

azul podem ser fontes 

de maior informação. 
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7 TARGET GEDWEB 

Em seu primeiro acesso a plataforma solicitará cadastro de um e-

mail.  

 

7.1 Conhecendo a interface 

 

 

 

 

 

 

Digite o número da Norma ou uma palavra 
chave.  

Selecione uma categoria desejada. 

Quantidade de documentos na plataforma e 
atualização semanal  

Acompanhe esse cursor e assista a um tutorial.  
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7.2 Pesquisando  

 

 

7.3 Acessando documento 

 

 

Verifique qual norma deseja acessar e clique em visualizar. 
 

A Norma estará disponível para leitura online 
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PARA OUTRAS INFORMAÇÕES OU AGENDAMENTO PARA 

TREINAMENTO, PROCURE O BIBLIOTECÁRIO DE SUA UNIDADE 

 

 

 


