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Roteiro
Contexto

Conceitos Gerais

Bases de Ebooks

1. Ebooks Editora FGV

2. Pearson

3. Minha Biblioteca

4. Oxford Handbooks

5. Ebook Central

6. Lectio

7. Portal Dominio Público

8. Pesquisa de bases de Ebooks FGV



Contexto

Relação do público leitor e o livro digital

Consumo de livros digitais durante a quarentena

Tendência de crescimento do livro digital



Conceitos
EBOOKS, EPUB, PDF, EREADER, LIVROS 
ELETRÔNICOS...O QUE É ISSO TUDO?



Conceitos

Documento

Plataforma

.arq
tipo dos arquivos: .doc .docx .pdf
.mobi .epub e etc. 

Tipo de documento: eBook (livro 
eletrônico, livro digital e etc.),Audiobook, 
artigos eletrônicos e outros documentos

Plataforma de leitura: eReader (Kindle, 
kobo e etc.), app no celular ou no PC e 
outros.



Fonte: 
https://www.publishnews.com.br/mat
erias/2011/10/20/65671-as-diferencas-
entre-um-epub-e-um-pdf-o-retorno

https://www.publishnews.com.br/materias/2011/10/20/65671-as-diferencas-entre-um-epub-e-um-pdf-o-retorno


Ebooks Editora 
FGV

https://sistema.bibliotecas.fgv.br/#tab4

Livros adquiridos pelo Sistema de Bibliotecas e 
disponibilizados para empréstimo.

Empréstimo de 7 dias, com devolução automática.

Leitura offline através do software Adobe Digital 
Editions.

https://sistema.bibliotecas.fgv.br/#tab4


APP Adobe 
Digital Editions 
(Celular)





Pearson

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/pearson-
biblioteca-virtual-universitaria

Mais de 8 mil exemplares. Além dos títulos da Pearson, a 
plataforma conta com títulos de 25 editoras parceiras, como 
Companhia das Letras, Editora Vozes e Papirus. São diversas 
áreas de conhecimento, tais como: administração, 
marketing, engenharia, direito, letras, economia, 
computação, educação, medicina, enfermagem, psiquiatria, 
gastronomia, turismo e outras.

Leitura online e offline

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/pearson-biblioteca-virtual-universitaria


APP para leitura offline 
(Android e IOS)



Minha 
Biblioteca

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/minha-
biblioteca-0

Formada por mais de 12 editoras acadêmicas do Brasil, 
entre elas, Atlas, Cengage Learning, Bookman e Zarar.

Textos divididos em 7 catálogos: Medicina, Saúde, Exatas, 
Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagógica e Artes & Letras.

Acesso online.

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/minha-biblioteca-0


Oxford 
Handbooks

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/oxford-
handbooks-business-management

Publicação da Oxford University Press, traz o texto 
completo de relatórios de pesquisas de temas atuais nas 
áreas de Negócios e Administração, Ciência Política, 
Economia, Direito, História e Sociologia e outras áreas. 
Oferecendo a base para reflexões e futuras pesquisas. 
Atualizado três vezes ao ano com novos títulos.

Leitura online

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/oxford-handbooks-business-management


Ebook Central

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/proquest-
ebook-central-antigo-ebrary

Base de dados de ebook da Proquest

Títulos adquiridos pelo sistema de bibliotecas para os 
alunos

71 livros em língua inglesa nas áreas de economia, direito, 
ciência política e administração

Leitura online e offline

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/proquest-ebook-central-antigo-ebrary


Lectio

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/lectio

Base da editora Zahar

Focadas em filosofia e humanidades

Leitura somente online

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/lectio


Portal Domínio 
Publico

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por 
setenta anos contados de 1° de janeiro do ano 
subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem 
sucessória da lei civil.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraF
orm.jsp

Objetivo de promover o amplo acesso às obras literárias, 
artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e 
vídeos), já em domínio público ou que tenham a sua 
divulgação devidamente autorizada, que constituem o 
patrimônio cultural brasileiro e universal.

Formato das obras: PDF

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp


Pesquisa de Ebooks Site 
da FGV

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases-
dados-colecao-ebooks

Pesquisa em 64 bases de ebooks aos quais à FGV 
tem acesso.

Algumas bases não são exclusivas de Ebooks, mas 
de múltiplos formatos, como por exemplo a EBSCO.

https://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases-dados-colecao-ebooks


Obrigado!

Sistema de Bibliotecas FGV

fernanda.souza@fgv.br

Tel.: (61) 3799-8128

gabriel.leal@fgv.br

Tel.: (21) 3799-5918

mailto:fernanda.souza@fgv.br
mailto:gabriel.leal@fgv.br

