
A SUA BIBLIOTECA,  

QUANDO E ONDE VOCÊ PRECISAR 



O que é a BV? 

Iniciativa pioneira de Biblioteca Virtual Universitária, 
que reúne um acervo de livros-texto de 23 Editoras. 
 
BV em Números: 

 11 anos de história 

 Mais de 5.300 títulos 

 Mais de 40 áreas do conhecimento 

 Mais de 2,5 milhões de usuários ativos 

 Mais de 300 instituições parceiras 

 



Editoras Parceiras 



Alguns Clientes 



Ferramentas e Facilidades 

 Acesso por computadores, tablets e smartphones; 

 Busca avançada por autor, título, tema, etc; 

 Área de livros favoritos; 

 Ferramenta de anotações; 

 Ferramenta paint; 

 Acesso à deficientes visuais (NVDA/Dosvox/Jaws ). 

 



Vantagens para a Instituição 
 Economia: com a BV a instituição pode reduzir a compra 

de livros impressos (até 100% da bibliografia 
complementar); 

 Integração com a biblioteca física: arquivo MARC em 
todos os livros, ampliando o acervo disponível na 
biblioteca; 

 Atualização permanente do acervo; 

 Segurança contra cópias ou replicações ilegais; 

 Descontos diferenciados na compra de livros impressos, 
para a biblioteca física. Os livros da Pearson e de 
algumas outras parceiras já é fixado desconto de 40%. 

 Número ilimitado de acessos simultâneos; 

 

  

 



Vantagens para o Usuário 

 Acesso ilimitado, 24 horas, 7 dias por semana; 

 Mobilidade: acesso por meio de computadores, tablets e 
smartphones (IOS e Android); 

 Personalização do estudo: seleção de livros favoritos e 
anotações eletrônicas; 

 Redes Sociais: Compartilhamento de conteúdo no 
Facebook, Twitter, Linkedin e e-mail; 

 Impressão de até 50% do conteúdo com valores de 
fotocópia. 

 

  

 



Plataforma – Ágil e Intuitiva 



RECURSOS – ITENS DO MENU 

 

 



LIVROS NA BANCA 

 

 



FERRAMENAS DO MENU 

 

 



Novo Aplicativo 

 Pré cadastro – Minha Conta 

 Acesso por tablets e smartphones Android e iOS; 

 Nova Funcionalidade: compra de capítulos para download - 
leitura off-line; 

 Agora Usuário final                                                                                    
pode acessar; 

 

Faça o download gratuito! 

www.bvirtual.com.br/aplicativo 

 

  

 



 

Saiba Mais:  

www.bvirtual.com.br 
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CAMPANHA #LivroParaTodos 
 
Voucher de desconto: 30% de desconto na compra 
de livros físicos Pearson para alunos. 


