Processo para descarregar eBooks da Cengage na
Librisite.
1. Acessar e fazer o download do eBook
•
•

Acessar
o
seguinte
http://br.cengage.libri.mx/

link

•

Entrar seu nome de usuário e sua
senha
proporcionados
pela
Cengage Learning.

•

Faça o download do Software de
Leitura. Se necessitar de ajuda
neste ponto consulte a seção “2.
Download do Software de Leitura
Adobe Digital Editions” deste
manual.

•

Procure o
livro
que
deseja
descarregar, pode ser mediante o
buscador
localizado
na
parte
superior do site (a) ou pela barra de
categorias localizada do lado
esquerdo (b)

•

Depois de localizar o título desejado,
clique no ebook que deseja
descarregar.

http://br.cengage.libri.mx/

(b)

•

Clique no link “Empréstimo Rápido”

•

O arquivo fará o download
automaticamente no seu Adobe
Digital Editions.

2. Download do Software de Leitura Adobe Digital Editions
•

Se ainda não instalou o software de
leitura,
acesse
http://www.adobe.com/products/digit
aleditions

•

Clique em “Download now”. Do lado
direito da página.

http://br.cengage.libri.mx/

(a)

•

Clicar em “Iniciar”. Do lado esquerdo
da página

•

Clicar em “Instalar”.
esquerdo da página.

•

Pressione Sim para descarregar e
continuar com a instalação. Do lado
esquerdo da página. Se necessitar
de ajuda neste ponto consulte a
seção “Criar seu Adobe ID” deste
manual.

•

Irá abrir uma nova janela. Clicar em
“Seguinte”.

Do

lado

http://br.cengage.libri.mx/

•

Clicar em “Instalar”.

•

Quando terminar o download, clique
em “Fechar”.

http://br.cengage.libri.mx/

3. Criar seu ID de Adobe
•
•

É necessário um ID de Adobe para o
download dos ebooks.
Se ainda não tiver o seu ID do
Adobe, pode criá-lo acessando
https://www.adobe.com/cfusion/mem
bership/index.cfm?loc=es&nl=1

•

Clique no botão “Criação de uma
conta de Adobe”

•

Preencha o formulário, lembrando
que os campos assinalados com um
* vermelho são campos de
preenchimento obrigatório.

http://br.cengage.libri.mx/

•

Depois de preenchidos todos os
campos clique no botão “Continuar”

http://br.cengage.libri.mx/

•

Pronto, a conta já foi criada.
Chegará na sua bandeja de entrada
confirmando
esta
um
e-mail
informação.

4. Visualizar eBooks em iPad-iPod-iPhone (Há também o software para
Android, só muda o processo de cópia do arquivo para o dispositivo)

http://br.cengage.libri.mx/

•

Do seu iPad, iPhone o iPod, acesse
o
App
Store
ou
o
sitie
http://www.bluefire.com

•

Clique em "Get Free Apps"

•

Clique em "AppStore"

•

Conecte o iPod touch, iPhone ou
iPad ao seu equipamento.

•

Em iTunes, selecione o dispositivo
(em Dispositivos) e clique no botão
Aplicações.

•

Embaixo de “Compartilhar Arquivos”,

http://br.cengage.libri.mx/

selecione uma aplicação da lista e
clique em Acrescentar. Na janela
que abrir, selecione o arquivo que
desejar transferir e clique em
Selecionar.

•

O arquivo será transferido ao seu
dispositivo e poderá abri-lo na
aplicação selecionada.

•

Pronto, o eBook pode ser visto em
seu iPad, iPhone ou iPod

http://br.cengage.libri.mx/

