
BIBLIOTECA DIGITAL CENGAGE



Biblioteca Digital Cengage é uma 
plataforma que oferece um catálogo de 
livros eletrônicos em língua portuguesa, 
incluindo lançamentos e best-sellers
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• Novas tecnologias valorizadas pelo aluno

• Facilidade para acesso on-line e off-line

• Economia de espaço e redução de custo com livros

• Reconhecimento pelo MEC

• Projetos EAD

IES – motivos para assinar
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• Plataforma amigável e intuitiva

IES – motivos para assinar
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• Acesso multiusuário

• Modelo de empréstimo

• Devolução automática pelo sistema

• Assinatura sob demanda

• Possibilidade de substituição de títulos a cada renovação

• Integração com a página web da instituição

• 5 métodos de integração disponível: – IP, senha, lista de 
usuários, URL referência, URL referência com parâmetros, 
LMS e SAML 

• Administrador pode emitir relatórios dos acessos on-line e 
off-line

• Interface Multilínguas

Bibliotecários – motivos para assinar
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• Consulta em qualquer lugar e hora

• Consulta online ou offline

• Download em até 4 dispositivos através do Bookshelf

• Readspeaker: leitor para deficientes visuais

• Busca por palavra

• Realce e Marcações compartilháveis

• Cartões de estudo

• Visão Noturna

• Citações

• Criar Tarefas

• Modo revisão

Alunos – facilidade no acesso
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• Bibliografia atualizada

• Facilidades de consulta on-line e off-line

• Recursos adicionais (PPTs, cases, resolução de exercícios
etc)

• Interação com alunos

Vantagens para professores



CDL – Diferenciais
• Leitura off-line

• Seleção individual de títulos

• Impressão contralada sem cobrança

• Integração com software gerenciadores de bibliotecas

• Diversos modelos de integração – IP, senha, lista de 
usuários, URL referência, URL referência com parâmetros, 
LMS e SAML 



Dúvidas Frequentes
Compatível com quais sistemas de gerenciamento de bibliotecas?

R: Todos que suportarem receber os acessos através de MARC Records.

Posso assinar se não tenho um Sistema Gerenciador de Biblioteca?
R: Sim.

Quanto tempo o aluno fica com o livro? 
R: O tempo é definido pela instituição

Há limite de livros para acesso ou download por aluno?
R: Não.

Quais as formas de autenticação dos alunos?
R: IP, URL referência, URL referência com parâmetros, acesso de usuário com 

senha/chave, integração com LMS, roostering e aberto.



Dúvidas?

Entre em contato com o consultor de sua região

0800 11 19 39

www.cengage.com

BIBLIOTECA DIGITAL CENGAGE


