
Emprestando livros 

online
Como pegar livros emprestados na biblioteca digital “Books to Borrow”



O que é a Books to Borrow

 A Books to Borrow é uma coleção do Internet

Archive, onde se pode ter acesso a milhões de

livros, dos quais, mais 25 mil estão em chinês.

 Você pode ler o e-book que pegou emprestado no

seu navegador ou no software Adobe Digital

Edition.

https://archive.org/details/inlibrary
https://www.adobe.com/pt/solutions/ebook/digital-editions/download.html


Se cadastrando no Internet Archive

 Para poder pegar livros emprestados, você precisa se

cadastrar.

 Acesse:

https://archive.org/account/signup?referer=https%3A%2F

%2Farchive.org%2F e preencha um e-mail, um nome e uma

senha.

 Vale lembrar que o site é todo em inglês.

https://archive.org/account/signup?referer=https%3A%2F%2Farchive.org%2F


Coloque seu email

Coloque seu nome

Coloque sua senha

Clique aqui para cadastrar



• Depois de preencher o formulário de cadastro

você receberá um email de noreply@archive.org

solicitando que a conta seja ativada.

• Após confirmar o seu email, você receberá uma

mensagem de boas vindas e já poderá fazer login

no site.

mailto:noreply@archive.org


Fazendo login

Coloque seu email

Coloque sua senha

Clique para logar



Esta é a tela inicial que você verá após 

logar



Clicando sobre o seu nome, você verá um menu com várias opções. 

Clicando em “My loans” você poderá ver os seus empréstimos.



Aqui você verifica os livros 

que você pegou emprestado.



Aqui você verifica os livros 

que você pediu reserva



Procurando um e-book

 A partir daqui, veremos como procurar um e-book 

no “Book to Borrows”.

 Primeiramente, acesse https://archive.org

 Ou vá diretamente para 

https://archive.org/details/inlibrary

https://archive.org/
https://archive.org/details/inlibrary


1º Clique em Books

2º Clique em “Books to Borrow



Você acessará a página inicial do Books 

to Borrow

Nessa região, 

“desça” a 

página até 

encontrar o 

item 

“Language” 



Em “Language”, selecione “Chinese”



Você também pode digitar um título específico,

assunto, autor ou editora em “Search this

Collection”. Após digitar as palavras desejadas,

aperte a tecla “Enter” no seu teclado.



Essa é a tela com os resultados de

sua busca. Agora basta clicar sobre

o livro desejado.



Pegando o livro emprestado

 Após escolher o e-book que deseja pegar emprestado, clique nele. E na

página que se abrirá, clique em “Borrow this book”.

 Pronto! Você já pode ler o livro. Lembrando que a leitura pode ser online,

ou através do software Adobe Digital Edition (offline).

 Caso o livro que você deseje ler esteja emprestado, você pode reservá-lo,

entrando na lista de espera. Para isso, basta clicar em “Join waitlist”.

 Para devolver um livro, basta clicar em “Return it”.

 Para sair de uma lista de espera, basta clicar em “Leave waitlist”.



Clique aqui para pegar o livro emprestado



Clique aqui para devolver o livro



Clique aqui para entrar na lista de espera



Clique aqui para deixar a lista de espera



Como ler um livro emprestado offline

 Baixe o software gratuito Adobe Digital Editions aqui: 

https://www.adobe.com/br/solutions/ebook/digital-editions/download.html

https://www.adobe.com/br/solutions/ebook/digital-editions/download.html


Clique no arquivo .exe baixado e vá clicando em próximo, instalar e

fechar até a instalação ser concluída!



Após a conclusão da instalação, abra o software e clique em “Ajuda” -> “Autorizar

computador”.



Nesta pequena tela que irá aparecer, clique em “Criar ID da Adobe”, e faça seu

cadastro no site do Adobe.



Este é o site da Adobe.

Preencha seu e-mail, nome,

sobrenome, senha, data de

nascimento e país.



Após a conclusão do seu

cadastro, volte a tela “Autorizar

seu computador”, escolha

“Adobe ID” como fornecedor, e

preencha seu email no “ID do

Adobe” e a senha que você

cadastrou, e clique em autorizar.

Pronto! O seu computador foi

autorizado a ler e-books

emprestados offine!



Para poder ler o

livro emprestado

offline, clique em

PDF/EPub

Neste pop-up que irá abrir, escolha o

formato que deseja baixar. Inicialmente

será baixado um arquivo no formato

.acsm, que posteriormente será

convertido do formato PDF ou Epub.



Clique em “Arquivo”, e no menu que irá

aparecer, clique em “Adicionar à

Biblioteca”.

Vá em “Arquivo” -> “Adicionar à Biblioteca”. Escolha o arquivo .acsm que você

baixou e espere o download dentro do Adobe Digital Edition completar.

O arquivo .acsm que

você baixou dará inicio

ao download de um

arquivo PDF ou Epub.



Após o final do download,

você já poderá ler o seu e-

book sem depender de uma

conexão com a internet!

Caso queira acessar

outros livros, basta

clicar em Biblioteca



Se você quiser devolver o livro, basta

clicar com o botão direito do mouse

sobre ele, e no menu escolher

“Devolver item emprestado”. Por

segurança, confirme se o livro foi

devolvido também no site do Books to

Borrow.



Alguns links com livros chineses

 Livros didáticos para estrangeiros

 Livros em geral sobre o idioma chinês

 Livros da editora “Foreign Language Press”

 Livros da editora “China Intercontinental Press”

https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Chinese+language+--+Textbooks+for+foreign+speakers%22&page=2
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Chinese%20language%22
https://archive.org/details/inlibrary?and%5B%5D=%22foreign+languages+press%22+China&sin=&sort=-publicdate
https://archive.org/details/inlibrary?and%5B%5D=%22China+intercontinental+press%22&sin=&sort=-publicdate


Importante 

saber!

O empréstimo de um e-book funciona de maneira muito 
parecida com a de um livro físico.

Você pode pegar 5 e-books por vez.

O empréstimo dura 2 semanas.

Se um e-book que você deseja pegar já está emprestado, 
você pode solicitar uma reserva.

Quando vencem as 2 semanas de empréstimo, o livro volta 
para a Biblioteca automaticamente. Se não houve reservas, 
você pode pegar os e-books emprestados novamente.

O site Internet Archive não tem nenhuma relação com o Instituto Confúcio e

Hanban. Este tutorial visa apenas ajudar os alunos que gostariam encontrar

materiais para ler e estudar durante a quarentena, mas não o podem fazer em

uma biblioteca física, porque estas estão fechadas.



Em caso de dúvidas...

Entre em contato com a bibliotecária através do e-mail:

biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

mailto:biblioteca.institutoconfucio@unesp.br

