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O primeiro acesso à Biblioteca
Virtual deve ser realizado através
do catálogo online da biblioteca.

 
Pergamum: https://pergamum.ifmg.e

du.br/
 

Depois de já cadastrado, você
poderá acessar os livros

diretamente na BV (utilizar CPF,
senha cadastrada na plataforma e

selecionar a instituição IFMG).
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Sixteen: O Amor Através dos Tempos  

Autor(a): Luíza Araújo 

Descrição: Determinação, amor e 

companheirismo: este é o lema dos 

Sixteen, os dezesseis jovens deuses que, 

vivendo uma paixão proibida, fogem do 

destino que seus pais lhes reservaram e 

embarcam em uma jornada repleta de 

aventuras e descobertas. 

Nesta história encantadora, o leitor 

descobre junto aos amigos como a 

determinação, a generosidade e o trabalho 

em grupo são o caminho para a felicidade, 

não só individual, mas também dos que 

estão ao nosso redor. 

Com boa vontade e um bocado de amor, 

podemos criar o mundo com o qual 

sonhamos! 

 

Flush 

Autora: Virginia Woolf 

Descrição: O relato de Virginia inicia na 

época em que Elizabeth conheceu o poeta 

Robert Browning, com quem, pouco 

tempo depois, ela se casaria às escondidas, 

fugindo com ele para a Itália. Foi um 

pouco antes disso que ela recebeu de 

presente, da também poeta Mary Russell 

Mitford, um filhote de cocker spaniel 

chamado Flush, que teria um importante 

papel em sua vida. 
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Novas Pegadinhas e Dicas de 

Estudo: Vestibulares e Enem 

Autor(a): Murilo  Coelho 

Descrição: “Os desafios para alcançar o 

sonho de ingressar em uma universidade 

podem ser superados por meio de preparo 

e motivação. Foi pensando dessa maneira 

que preparamos um conteúdo idealizado 

para incentivar o vestibulando, oferecendo 

dicas valiosas de como estudar para tornar 

esse sonho realidade.” 

 

Redação para Concursos e Vestibulares 

Autora: Dad Squarisi 

Descrição: No vestibular, no concurso ou 

na prova de seleção, só passa quem 

apresenta texto conciso, objetivo e 

sedutor. E há mais um detalhe: o tempo é 

curto; a concorrência, grande; as vagas, 

poucas. Um bom texto não cai do céu ou 

salta do inferno. Requer técnica e esforço. 

Este livro lhe facilita a vida. Apresenta os 

passos a serem seguidos em 35 lições. No 

final da obra há exercícios respondidos e 

comentados que acompanham cada lição. 

O resultado compensa. Você surpreende o 

leitor com texto que é puro prazer. 

Conclusão: uma vaga na universidade é 

sua. No emprego também. 
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Pré-Cálculo  

Autor(a): Frankiln D. Demana 

Descrição: Ponto de partida para o estudo 

do cálculo, esta segunda edição de Pré-

cálculo estimula o pensamento crítico e 

apresenta conceitos, teorias e problemas 

de maneira objetiva e bastante prática, 

com conteúdo cuidadosamente 

reformulado. Por meio de diversos 

exemplos, gráficos e exercícios, relembra 

temas como funções e equações do 

primeiro e do segundo graus com o intuito 

de preparar o aluno para a análise de 

trigonometria, derivadas, integrais e 

outros tópicos de cálculo. 

 

Gestão Empresarial e Sustentabilidade 

Autora: Philippi Jr. 

Descrição: A Coleção Ambiental, 

coordenada por Arlindo Philippi Jr, 

tornou-se referência na área de meio 

ambiente na última década. Reúne os 

resultados de estudos, pesquisas e 

experiências de professores, 

pesquisadores e profissionais com atuação 

significativa na área ambiental, oriundos 

de conceituadas instituições de ensino e 

pesquisa, e caracteriza-se pelo tratamento 

multi e interdisciplinar que esta área do 

conhecimento requer. 



O distanciamento
social diminui a
propagação do

coronavírus,
garantindo 
os recursos

disponíveis para
quem mais precisa.

FONTE: OMS

#StopTheSpread


