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Bem-vindo à Biblioteca Senac!

Para acessar a plataforma, basta fazer login no Ulife. Pronto! Agora é só  procurar 
os títulos dos livros de sua preferência  e aproveitar a  leitura.



No canto esquerdo da página, clique em Biblioteca Senac.



Só clicar em prosseguir para acessar a página da Biblioteca 
Senac.



Com acesso ao meu perfil é 
possível acrescentar mais 
informações sobre o usuário e 
também a alteração de senha.



Mais abaixo, ainda na página 
do Meu perfil. Temos como 
escolher os temas de maior 
interesse para leitura



É possível optar no 
máximo por 4 temas, e 
depois é só clicar em 
definir interesses



Em categorias também 
podemos encontrar os livros 
por temas ou destaques.

E também podemos optar 
pela melhor forma de 
organização para a busca 
dos títulos





Optando por um livro, 
temos a opção de iniciar 
a leitura imediata e 
também como adiciona-
lo a lista de “Meus 
livros” ou leitura offline



Já na leitura, 
nós temos um 
acesso para o 
sumário



E  temos também a 
possibilidade de algumas 
adaptações para a leitura se 
tonar mais confortável para 
cada perfil de leitor 



Caso tenha um 
interesse maior por 
uma informação 
específica do livro, 
temos a possibilidade 
de copiar, destacar ou 
anotar essa parte 



Utilizando o “destacar” 
podemos escolher a cor 
do destaque e também 
fazer anotações ou um 
resumo sobre a parte 
escolhida



Voltando ás páginas 
principais temos o acesso a 
todas as anotações e 
marcações salvas de cada 
livro

Em Meus livros 
podemos acessar 
aqueles que iniciamos 
a leitura, e também 
os livros que 
colocamos na lista 
para ler em um outro 
momento. 







Ainda está com dúvidas sobre a Biblioteca Digital SENAC?

Entre em contato com a equipe da Biblioteca da sua Unidade.
Aproveita para se informar das capacitações que acontecem durante todo o ano letivo.

Boa leitura!


