
Guia de acesso via APP 
e-volution sistema ANDROID



Entre no site www.evolution.com.br

peloaplicativodo GoogleChrome!



Clique no íconede trêsbarrasno menu

superioreselecioneñAcessoRemotoò



Preencha os campos com

suasinformaçõesdelogin.



Para realizar buscas dos

livros, bastaclicar no ícone

da ñLupaòe digitar o título

domesmo.



Ao iniciar adigitação,o

e-volution traz sugestões.

Clicamos em Guyton &

Hall Tratado de Fisiologia

Médica13ED.



O e-volution da opção de ñLer

OnlineòeñLerOfflineò. Cliqueem

ñLerOfflineò



Clique em ñBaixartodo o

Ebook.ò



Abrirá umajanela,indicandopara

baixar o APP do e-volution na

Loja deAplicativosdeseucelular.

Após já possuir o aplicativo,

cliqueemñBaixarolivroò.



O e-book estará no APP do e-

volution e dentrona suaEstantede

Livros! É necessárioapenasesperar

o carregamento ficar completo!

Assim que completar, clique no

livro.



Clique emñtoqueaqui paraver o

próximocap²tuloò



O e-volution te da a opção de ir

descendoastelasutilizandoo touchdo

celular ou caso prefira usar uma

ferramentaexclusiva que aparecedo

lado esquerdoda tela. Parautiliza-la é

necessárioapenasir descendoo ícone

da bola azul, que você poderáacessar

apróximapáginado livro.



Clique no íconedo livro

nomenusuperior.



Automaticamentevocêteráacessoao

Sumário. Podendo selecionar qual

capítulodesejaacessar. Clicamospor

exemplo no ñCAPĉTULO1-

Organização Funcional do Corpo

Humano e Controle do ñMeio

Internoò.



Você pode fazer marcações

de trechos que acha

importante. Para isso, é

necessárioapenasclicar no

ícone da bandeirano menu

superior.



Automaticamenteficara uma

bandeiravermelhado ladoda

informaçãoquevocê indicou

comomarcação.



Além das marcações,você pode

selecionartrechosparañDestaquesò

ou parañNotasò. Selecioneo texto

que automaticamenteirá aparecero

menu ñDestaquesòe ñNotasò.

CliqueemñDestaquesò.



Irá aparecerum novo menu,

em que você pode escolhera

cor deseudestaque: lilás, azul,

verde, amarela, vermelha ou

sublinharo textonacorpreta.



Você pode também adicionar

uma nota no mesmotexto que

destacouou em outro trecho

selecionado. Para isso, clique

ícone do balão. Como por

exemplo, importantepara uma

prova.



Você pode tambémapagar

um destaqueou uma nota,

clicando no ícone que tem

abarravermelha.



Posteriormente, você pode

acessar todos os seus

Destaques,Notase Marcações.

Para isso clique no ícone do

livro nomenusuperiordatela.



Clique no menu superior em

ñDestaquesò. Assim, você terá acesso

a todasas informaçõesque destacou.

Você pode clicar nelas, que

automaticamenteirá para a parte do

livro quetemessedestaque.



No menu inferior você pode

selecionaras coresque deseja

ver nosdestaques: todas,lilás,

azul,verde,amarela,vermelha

ousublinhada.



No menu inferior você

também pode editar seus

destaques. Cliqueemñeditarò.



O e-volution te daa opçãode

apagar os destaques ao

mesmotempo. Bastaapenas

seleciona-los e clicar no

menuinferior emñExcluirò



Posteriormente,você pode

acessartodosassuasnotas.

Paraissocliqueno íconedo

livro no menu superior da

tela.



Cliqueno menusuperioremñNotasò.

Assim, você terá acessoa todas as

informaçõesque anotoucomo notas.

Você pode clicar nelas, que

automaticamenteirá para a parte do

livro quetemessanota.



No menu inferior você pode

selecionaras coresque deseja

ver asnotas: todas,lilás, azul,

verde, amarela,vermelha ou

sublinhada.



No menu inferior você

também pode editar suas

notas. Cliqueemeditar.



O e-volution te daa opçãode

apagar os destaques ao

mesmotempo. Bastaapenas

seleciona-los e clicar no

menuinferior emñExcluirò



Clique em ñMarcadoròque

todas as suas marcações

estarão lá. Você pode clicar

nelas,queautomaticamenteirá

para a parte do livro que tem

essamarcação.



Além disso, você pode editar

as marcações. Paraisso clique

emeditar.



O e-volution te daa opçãode

apagar as marcações ao

mesmotempo. Bastaapenas

seleciona-los e clicar no

menuinferior emñExcluirò



Você pode também fazer buscas

nostermosdepesquisapor todosos

capítulos,ou casoprefiraselecionar

um únicocapítulo. Paraissoclique

no ícone da busca no menu

superior.



Como exemplo buscamos por

ñpernaò,trazendo diversos

resultados e indicando em que

tópicoestá.



Você podetambémalteraras

configurações. Clique no

íconedeconfigurações.


