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A Biblioteca Virtual é uma plataforma
assinada pelo IFMG e que fornece livros
virtuais que podem ser acessados a
qualquer hora e lugar, auxiliando os
estudantes a manter o foco nos estudos
neste período de isolamento.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Abaixo preparamos uma lista de livros
disponíveis para as disciplinas do 1º
Período do curso de Sistemas de
Informação e algumas sugestões de
leitura de Literatura.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Orientação de Uso das Bibliotecas
Virtuais - acesse:

 
www.ifmg.edu.br/portal/ensino/bibliotec
as/tutoriais
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Fundamentos da Programação de 

Computadores: algoritmos, Pascal, 

C/C++ e Java 

Autor(a): Ana Fernanda Ascencio 

Descrição: Considerada obra de referência para 

alunos iniciantes no estudo da programação de 

computadores, este livro apresenta as principais 

técnicas para a construção de algoritmos e sua 

implementação nas linguagens Pascal, C/C++ e 

Java - linguagens básicas e fundamentais para o 

programador profissional. 

 

Livro presente na disciplina Introdução a 

Programação. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/417 

 

 

 

 

 

Lógica de Programação: a construção 

de algoritmos e estruturas de dados - 

3ª edição 

Autor(a): André Luiz Villar Forbellone  

Descrição: Este livro foi pedagogicamente 

concebido para estudantes que estão iniciando 

seus estudos na área de construção de 

algoritmos e programação de computadores, 

servindo de base para disciplinas específica ou 

como fonte de estudo independente. 

 

Livro presente na disciplina Introdução a 

Programação. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/323 

 

  

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/417
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/417
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323
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Lógica Matemática 

Autor(a): Jeferson Afonso Lopes de 

Souza (Organizador) 

Descrição: No Lógica Matemática, tópicos 

como conjuntos: teorias, representação e 

operações, análise combinatória e conectivos, 

tabelas-verdade e implicações lógicas e 

proposições, argumentos e regras de inferência 

são apresentados de um ponto de vista 

inusitado que possibilita ao leitor um processo 

intensivo (e real) de aprendizagem. 

 

Livro presente na disciplina Lógica 

Matemática. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/150814 

 

 

 

   

 Ética 

Autor(a): Maria Thereza Pompa Antunes 

(Organizadora) 

Descrição: Em Ética, tópicos como conceito de 

virtude, dignidade da pessoa humana e regras 

morais - que, dependendo da abordagem, 

podem parecer complicados - são apresentados 

de um ponto de vista inusitado que, ao mostrar 

como as coisas funcionam na prática, 

possibilita ao leitor um processo intensivo (e 

real) de aprendizagem. 

 

Livro presente na disciplina de Ética e 

Legislação. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/3535 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/150814
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/150814
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3535
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3535
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Organização e Arquitetura de 

Computadores 

Autor(a): Ana Grasielle Dionisio Corrêa ( 

Organizadora) 

Descrição: Em Organização e arquitetura de 

computadores, tópicos como princípios básicos, 

sistemas digitais, linguagem de montagem e 

sistemas de entrada/saída e armazenamento são 

apresentados de um ponto de vista inusitado 

que possibilita ao leitor um processo intensivo 

(e real) de aprendizagem. 

 

Livro presente na disciplina de Introdução a 

Informática. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/124147 

 

 

 

Introdução à Informática  

Autor(a): H.L. Capron 

Descrição: Com uma linguagem didática, este 

livro contém a mais uniforme e abrangente 

abordagem dos conceitos de informática 

disponíveis, hoje, no mercado. O texto enfoca a 

tecnologia e suas aplicações, discute questões 

éticas e os impactos sociais da tecnologia da 

informação (TI), dando ênfase também ao tema 

conectividade. Os autores oferecem o que há de 

mais atual em sistemas operacionais para 

microcomputadores, hardware e comércio 

eletrônico (e-commerce), bem como o novo 

material sobre a ética, para assegurar que os 

estudantes recebam as informações mais 

recentes à medida que se instruem sobre o 

mundo da tecnologia. 

 

Livro presente na disciplina de Introdução a 

Informática. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/406 

 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/124147
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/124147
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/406
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/406
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Ler e Escrever 

Autor(a): Ingedore Villaça Koch 

Descrição: Quem já esteve em sala de aula 

sabe: um dos principais desafios do professor 

de língua portuguesa é conseguir que seus 

alunos aprendam a escrever bem. Mas como os 

professores podem contribuir (por meio da 

correção que fazem) para uma produção escrita 

de maior qualidade? Que tipo de estratégias de 

intervenção escrita é mais produtivo para o 

aluno? Como corrigir uma redação, de modo a 

levar os alunos a progressos significativos na 

aquisição da escrita? O que torna, afinal, uma 

correção de redação eficiente? Recheada de 

exemplos, a obra mostra como se dá a prática 

escolar de correção de textos produzidos pelos 

alunos através da reescrita e quais seus efeitos 

no aprendizado da arte de escrever. 

 

Livro presente na disciplina de Português 

Instrumental. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/1568 
 

 

As Tramas do Texto 

Autor(a): Ingedore Villaça Koch 

Descrição: Resultado e reflexo de uma 

experiência intelectual intensa e coerente, As 

tramas do texto é um livro que fala a vários 

tipos de leitores, desde o aluno em formação 

até o intelectual que reflete teoricamente sobre 

escrita e leitura. Melhor dizendo, é um livro 

que responde a uma expectativa que está 

presente em todo leitor que leva a sério sua 

própria condição: a crença de que os textos 

criam sentidos à medida que se desenvolvem, 

faz com que nos interessemos pelos 

mecanismos de sua construção, redescobrindo 

neles nossa própria capacidade de interpretar. 

 

Livro presente na disciplina de Português 

Instrumental. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/6992 

 

 

 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1568
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1568
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6992
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6992
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Ensaios à Solidão 

Autor(a): Carlos Florence 

Descrição: Neste romance de estreia de Carlos 

Florence, acompanhamos as memórias de 

Arcádio Prouco, Cadinho, catador de 

reciclados, sertanejo retirante, desde sua 

infância em Oitão dos Brocados até sua 

sobrevivência na grande cidade. Por meio de 

uma narrativa intensa e mítica, língua do 

agreste, nos deparamos com as mais complexas 

faces da natureza humana nas figuras mais 

simplórias e desbravamos um sertão não 

enquanto cenário rústico e pitoresco, mas como 

um protagonista que comanda destinos. 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/167964 

 

 

 

 

 

Coragem Sem Limites 

Autor(a): Victoria Lachac 

Descrição: Em uma época em que as mulheres 

não dispunham das mesmas oportunidades que 

os homens e estavam fadadas à vida doméstica, 

uma garota de 14 anos sonha tornar-se César e 

governar Roma. Inteligente, aventureira e 

ousada, Livia fará de tudo para realizar seu 

grande desejo e provar sua competência para 

administrar Roma e liderar o exército em 

batalhas para conquistar novos territórios. Em 

uma viagem pela Roma Antiga, a jovem 

escritora Victoria Lachac narra os infortúnios e 

os desafios de uma garota em busca de realizar 

seus sonhos. 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/163358 

 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/167964
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/167964
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/163358
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/163358


O distanciamento
social diminui a
propagação do

coronavírus,
garantindo 
os recursos

disponíveis para
quem mais precisa.

FONTE: OMS

#StopTheSpread


