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Guia para criar livros personalizados
Este guia oferece instruções passo a passo para criar um livro personalizado, que lhe
permitirá compilar o conteúdo selecionado por você em um arquivo PDF. Neste guia, você
aprenderá a:





Criar uma área personalizada.
Salvar suas buscas e conteúdo.
Marcar seu conteúdo com palavras-chave.
Selecionar e organizar conteúdo para criar um livro.

Como criar sua área personalizada
Clique em “Sign in” para entrar na sua área personalizada. Caso ainda não esteja registrado,
clique em “Sign up”. Com sua conta pessoal, poderá salvar, organizar e personalizar o
conteúdo que selecionar. Para registrar-se, basta seguir as instruções, digitando seu
endereço de email e uma nova senha. Essas credenciais lhe permitirão acessar a “My
eLibrary”, a sua biblioteca pessoal, sempre que desejar.

Para criar um livro personalizado, é necessário procurar e salvar o conteúdo que deseja
incluir em seu livro personalizado. Use a pesquisa simples ou avançada para encontrar
novos resultados. As instruções das pesquisas podem ser encontradas no Guia Básico.

Como salvar conteúdo e pesquisas
Na página com o resultado de sua pesquisa, clique no título para ver uma descrição
detalhada do livro, capítulo ou documento. Clique em “Save”, na parte superior da tela,
para guardar na sua seção personalizada o item selecionado. Use os links “Previous” e
“Next” para passar para os demais resultados.
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Clique em “Back to Results” e, em seguida, em “Save”, caso deseje salvar sua pesquisa para
voltar a ela no futuro.

Ao salvar sua pesquisa, é possível indicar que deseja ser avisado sempre que novos itens
relacionados ao seu tópico forem adicionados à eLibrary. Basta marcar a caixa acima de
“Notify me via email of new results from this search”.
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Como utilizar tags
Sempre que salvar um livro, capítulo, documento ou pesquisa, deverá atribuir um rótulo
(tag). Tags são termos que você atribui para organizar seus itens selecionados na
“My eLibrary”. Pode ser o nome de um tópico ou de um país ou região de interesse, como
“crescimento inclusivo” ou “Europa”.




É possível usar tags existentes de pesquisas anteriores. Basta marcar a caixa ao lado da
tag.
Novas tags podem ser acrescidas no campo em branco.
Caso deseje, também é possível não usar nenhuma tag.

Criar um livro personalizado
Após concluir sua pesquisa e seleção, clique em “My eLibrary”, na parte superior da página.
Verá todo o conteúdo e as pesquisas que houver salvado. As listas também contêm tudo
que você tenha salvado nas sessões anteriores.
As opções na coluna “Action”, no lado direito da tela, lhe permitem modificar as tags, citar
um item selecionado ou excluí-lo. (1)
Para criar um livro personalizado, marque a caixa ao lado do(s) item(ns) que deseja incluir
no livro. Em seguida, clique em “Add to custom book”. (2)
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O passo seguinte é dar um nome ao seu novo livro e salvá-lo ou adicionar o novo conteúdo
a um livro que já tenha criado.

Em seguida, acrescente um subtítulo, defina a ordem do conteúdo e escolha o tamanho da
página (A4 ou carta). Ao terminar, clique no botão “Save” e, depois, em “Create”.

Seu livro personalizado será baixado. Clique em “Download” para abrir o arquivo PDF. Se
selecionar o título, poderá abrir o livro e modificá-lo.

