
NOVA VERSÃO DA
BIBLIOTECA DIGITAL SENAC

Acesse a nova versão da Biblioteca Digital
Senac e tenha acesso a mais de 260 livros
da Editora Senac São Paulo.
Caso deseje, poderá ainda fazer a leitura off-
line. Para isso, basta cadastrar um e-mail,
login e senha.



Para se cadastrar, é muito simples:

1. Acesse https://www.bibliotecadigitalsenac.com.br/#/login
de uma rede ou instituição credenciada.

2. Clique em Cadastre-se. 
3. Preencha os campos obrigatórios. Fique 

tranquilo, seu e-mail está protegido e será  
utilizado apenas para recuperação de senha.

4. Leia e aceite a política de privacidade do Senac 
São Paulo.

5. Pronto! A partir desse momento, você poderá 
acessar a biblioteca digital de qualquer 
dispositivo.



A Biblioteca Digital Senac está disponível no 
Google Play  e na App Store. Baixe agora 
mesmo:

Leia em qualquer lugar com o aplicativo
BIBLIOTECA DIGITAL SENAC



Veja como acessar:

1. Digite seu login.
2. Digite a senha de acesso.
3. Selecione a organização 

CAPES.
4. Pronto! Agora, os mais de 

260 títulos da Editora Senac 
São Paulo estão disponíveis 
para leitura.



Conhecendo a 
Biblioteca Digital 
Senac



 Mais de 260 obras da Editora Senac São Paulo
disponibilizadas na íntegra, incluindo títulos
premiados internacionalmente.

 Publicações nos formatos PDF e ePub.

 Acervo composto por obras de diversas áreas do
conhecimento.

 Versões para navegador web, navegador mobile e
aplicativo para os sistemas iOS e Android.

 Leitura off-line do conteúdo nos aplicativos.

 Acessibilidade e navegação intuitiva.

Na Biblioteca Digital Senac, você tem 
acesso a:



Selecione até quatro áreas do 

conhecimento e personalize sua tela 

inicial.

Defina seus interesses



1. Pesquise por título, autor, assunto ou 

ISBN.

2. Navegue pelas áreas do conhecimento, 

acessando Categorias.

3. Veja suas anotações e marcações na 

seção Anotações.

4. Continue lendo e visualize suas listas 

personalizadas em Meus livros.

5. Gerencie seus dados pessoais e acesse 

o manual de treinamento em Meu perfil.

Encontre rapidamente o conteúdo:
1 2 3 4 5



Começando a leitura!

1. Selecione a publicação.

2. Clique em Iniciar leitura.

3. Se preferir, adicione o livro a uma 

lista.

4. Pronto! Agora você pode navegar 

pelas páginas, fazer anotações e 

buscas.



Ferramentas de leitura
1. Voltar.

2. Ver páginas em miniatura.

3. Pesquisar.

4. Zoom.

5. Marcar página.

6. Fazer anotação.

7. Fazer desenho.

8. Visualizar desenhos e anotações.

9. Navegação. 

10. Página atual.

11. Percentual de leitura.
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Impressão de páginas 

1. Acesse o menu de navegação.

2. Selecione a opção imprimir.

3. Defina o intervalo de páginas.

4. Clique em Imprimir.

Lembre-se de verificar se há tinta no
toner e papel na impressora. É
possível imprimir 10 páginas por
vez!



Meus livros

1. Continue lendo: acompanhe suas 

leituras em andamento.

2. + Criar nova lista: crie listas 

personalizadas e adicione seus livros 

preferidos.

3. Leia no aplicativo: acesse os livros 

disponíveis para leitura off-line.
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Leitura off-line

Para ler off-line, basta adicionar a 

publicação à lista off-line e fazer o 

download do conteúdo no seu 

dispositivo móvel.



Boa leitura!
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