
 

PARA ACESSAR A BIBLIOTECA DIGITAL CENGAGE 

 

Você precisa realizar dois cadastros:  

 

Para o primeiro cadastro, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA - IFBA) (https://ava.ifba.edu.br) 

digite o seu Login e Senha de acesso ao Sistema Acadêmico (SUAP) para realizar o seu cadastro e ter 

acesso aos livros digitais assinados pelo IFBA. Ver Figura 1:  

 

 

Figura 1- AVA-IFBA 
Fonte: Adaptado de Reginaldo P. Pascoal Junior-Bibliotecário do IFBA de Santo Amaro, 2021. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://ava.ifba.edu.br/


 

 
  Figura 2- Instrução 1 
  Fonte: Adaptado de Reginaldo P. Pascoal Junior-Bibliotecário do IFBA de Santo Amaro, 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Figura 2- Instrução 2 
      Fonte: Adaptado de Reginaldo P. Pascoal Junior-Bibliotecário do IFBA de Santo Amaro, 2021. 

 

   

         Figura 3- Instrução 3 
           Fonte: Adaptado de Reginaldo P. Pascoal Junior-Bibliotecário do IFBA de Santo Amaro, 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Figura 4- Instrução 4 
      Fonte: Adaptado de Reginaldo P. Pascoal Junior-Bibliotecário do IFBA de Santo Amaro, 2021. 
 

 

Após concluir o primeiro cadastro os próximos acessos através do (https://ava.ifba.edu.br), 

apresentarão, na página inicial, os ícones “Biblioteca Virtual” que podem ser localizados no centro da 

página inicial ou no Painel “Navegação” como a Figura 5: 

 
  Figura 5- Instrução 5 
  Fonte: Adaptado de Reginaldo P. Pascoal Junior-Bibliotecário do IFBA de Santo Amaro, 2021. 

https://ava.ifba.edu.br/


 

Clique em um dos ícones “Biblioteca Virtual” e você terá duas opções de acesso a Biblioteca 

Cengage. Ver Figura 6 abaixo: 

   Figura 6- Instrução 6 
   Fonte: Adaptado de Reginaldo P. Pascoal Junior-Bibliotecário do IFBA de Santo Amaro, 2021. 
 

 

Como indicado, na Figura 6, ao clicar em um dos ícones da “Biblioteca Digital Cengage”, você vai iniciar 

o segundo cadastro; para isso será direcionado até a plataforma chamada Bookshelf – responsável 

pela disponibilização, na web, dos livros da Biblioteca Cengage. 

 

Na plataforma digital (Bookshelf) realize o cadastro e registre um e-mail como (Login) e uma senha. 

Finalizando o processo, você poderá acessar os e-books disponíveis na Biblioteca Cengage. 

 

Observações: 

*Para cadastro na plataforma Bookshelf, registre como Login, um e-mail válido, que você costuma usar 

com frequência, pois em caso de esquecimento da senha ou notificações, eles serão enviados para o 

e-mail que você cadastrou. 

 

*Os e-mails confeccionados pela TI do IFBA para estudantes cujo domínio é (@ifba.edu.br), não 

recebem e não enviam mensagens, são apenas para acessar alguns sistemas do IFBA. Portanto, se 

você é aluno, não utilize o e-mail (@ifba.edu.br) para cadastrar na plataforma Bookshelf.    

  

*Os e-books da Cengage são utilizados por diversas Instituições, assim aqueles que já acessavam a 

Biblioteca Cengage, em outra Empresa ou Instituição, devem digitar o mesmo Login e Senha que já 

usavam anteriormente. 

 

*Após a realização dos cadastros no AVA-IFBA e na plataforma Bookshelf, você pode escolher o link 

de acesso aos e-books da Cengage, que pode ser através de uma das opções abaixo: 

 



https://ava.ifba.edu.br  

https://cengagebrasil.vitalsource.com/ 

 

*Assim, se houver algum problema com o AVA-IFBA (https://ava.ifba.edu.br), você pode usar a opção 

disponibilizada pela Cengage (https://cengagebrasil.vitalsource.com/) 

 

*Em caso de problemas durante o cadastro no site da Cengage 

(https://cengagebrasil.vitalsource.com/), solicitamos que envie para (biblioteca_sf@ifba.edu.br ou 

bibliotecadamariodacruz@gmail.com) os prints das telas para exemplificar os passos realizados e a 

mensagem de erro disponibilizada durante o processo, pois a Biblioteca Damário Dacruz vai repassar 

as informações descritas no corpo do e-mail e o anexo dos prints para o suporte da Cengage verificar 

e solucionar o problema. 

 

  Então, na página da Biblioteca Damário Dacruz disponível em: 

  (https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/setores/biblioteca/biblioteca), na seção   

  “Publicações” está disponível o Guia de acesso a Biblioteca Cengage – Parte 2 contendo instruções  

   sobre o segundo cadastro na plataforma Bookshelf e como acessar os livros digitais da Cengage.    
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