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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 com
sugestões de leitura de livros
disponíveis nessa plataforma. 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Orientação de Uso das Bibliotecas
Virtuais - acesse:

www.ifmg.edu.br/portal/ensino/bibliotec
as/tutoriais
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Por Uma Vida de Verdade 

Autor(a): Susan Andrews 

Descrição: Esta obra é uma coletânea dos 

principais artigos de Susan Andrews publicados 

entre 2 6 e 2 8 na revista Época. Os textos 

falam, entre outros assuntos, sobre qualidade de 

vida, combate ao estresse, a necessidade de 

levar uma existência mais calma e pacífica e os 

males do individualismo. Embora os escritos 

tenham quase uma década, os assuntos neles 

abordados continuam atuais e presentes na vida 

de milhões de pessoas. Um ótimo presente, 

trata-se de leitura essencial a todos que desejam 

viver de forma mais plena e feliz. 

 

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

cacao/49583 

 

 

 

 

 

Os Guardiões – A caixa mágica e a 

libélula 

Autor(a): Ted Sanders  

Descrição: O que você faria se estivesse 

andando pela rua e visse o seu nome escrito em 

uma placa? Quando Horace F. Andrews vê pela 

janela do ônibus uma placa na rua com seu 

próprio nome, tudo muda. A placa o leva a um 

lugar no subsolo chamado Morada das 

Respostas, um armazém escondido, cheio de 

objetos misteriosos. O que é esse lugar tão 

curioso? Quem são essas pessoas estranhas e 

enigmáticas, que confiam a ele um presente 

raro e extremamente poderoso? E o que ele 

deve fazer com isso? Horace descobre 

rapidamente que as coisas do mundo não são 

como parecem. 

 

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

cacao/53970 

  

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49583
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49583
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/53970
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/53970
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Amanhã: O dia que não chega nunca 

Autor(a): Nicole Zatz 

Descrição: Dizem que para tudo dá-se um 

jeito, menos para a morte. Mas e para o tempo? 

Como lidar com as impermanências? Se o 

tempo resolve tudo, então como delimitamos as 

fronteiras entre presente, passado e futuro? Em 

meio aos treinos de surf para um grande 

campeonato, Aline e Jéssica, a dupla mais 

promissora de surfistas do litoral sul brasileiro, 

se dividem entre exercícios, romances e a 

paixão pelas ondas em sua constância cíclica. A 

ladra de ondas e a adversária dos tubos vão 

descobrir entre a luta, o luto e o renascimento 

que outro tempo é possível – e ele não é linear. 

 

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

cacao/178236 

 

   

 Intragável 

Autor(a): Marília Passos 

Descrição: Uma mulher forte, assertiva, que 

não se intimida diante dos ambientes 

predominantemente masculinos do mundo 

financeiro. Pelo contrário. Clarissa faz questão 

de expor a fraqueza dos inimigos e segue uma 

linha não muito diferente em casa: ao marido, 

Lauro, reserva o papel de secretário do lar e 

delega todos os cuidados da casa e dos filhos. 

Mas essa mulher dominadora e pragmática vê a 

estabilidade ruir quando ouve do marido: 

“Clarissa, quero me separar de você”. 

Intragável conta, com humor e sarcasmo, os 

percalços dessa bem-sucedida executiva para 

manter tudo que conquistou. 

 

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

cacao/178078 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/178236
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/178236
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/178078
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/178078
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Reencontro 

Autor(a): Denise Kusminky 

Descrição: São Paulo, anos 1970. Uma jovem 

de classe média engravida e o pai da criança se 

esquiva da responsabilidade, sugerindo um 

aborto. Empenhada em preservar a vida do 

filho, ela acaba entregando o bebê a outra 

família. Porém, quis o destino que os caminhos 

de mãe e filho novamente se cruzassem. Assim 

é este Reencontro: uma história emocionante de 

mágoa e silêncio, mas também de luta, intuição 

e amor. 

 

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

cacao/49593 

 

 

Triste fim de Policarpo Quaresma 

Autor(a): Lima Barreto 

Descrição: Considerado um dos mais 

importantes romances brasileiros do século 

XX, a obra apresenta a história do sofrido 

nacionalista durante o início da República 

brasileira. A presente edição, organizada e 

comentada por Letícia Malard, facilita a leitura 

e contextualiza o leitor à época da República 

Velha brasileira. 

 

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

cacao/37468 

 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49593
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49593
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37468
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37468
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Sete universos nada paralelos: Contos 

de ficção científica 

Autor(a): Sony Santos 

Descrição: Você teria coragem de chegar bem 

perto de um buraco negro? E o que aconteceria 

se alguém alterasse alguma lei física em 

laboratório? E se alguém pudesse esticar o 

tempo? Será que algum dia o teletransporte 

substituirá os meios de locomoção atuais? 

Questões desse tipo nos incitam a construir 

hipóteses fantásticas, criar soluções tão 

extraordinárias quanto inatingíveis, uma vez 

que os conhecimentos científicos e 

tecnológicos de nossos dias ainda não nos 

permitem transformá-las em realidade. Assim, 

com criatividade, podemos imaginar cenários 

em que todos os elementos - a sociedade, a 

tecnologia e até as leis físicas - estariam numa 

combinação adequada para a exploração de tais 

questões. É a isso que se propõe esse livro: 

explorar essas e outras questões ao longo de 

sete divertidos contos, cada um com seu 

contexto, em seu próprio universo. 

 

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

cacao/36292 

 

Noite na Taverna e Macário 

Autor(a): Álvares de Azevedo 

Descrição: Nos contos reunidos em Noite na 

taverna, os personagens, transtornados pelo 

vinho, amaldiçoam todos os princípios 

humanos para narrar fatos estranhos de seu 

passado. Os relatos constituem uma torrente de 

sentimentos e loucuras que nos remetem às 

mais arrebatadoras tragédias de Shakespeare. 

 

Dividida em dois episódios, a obra Macário não 

é facilmente classificável em um único gênero 

literário, e mistura características do teatro, da 

prosa narrativa e da intimidade própria dos 

diários pessoais. 

 

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

cacao/182246 

 

 

 

 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36292
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36292
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/182246
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/182246


Como Praticar o
Distanciamento

Social

FONTE: OMS

Evite aglomerações

Mantenha uma distância 
de 2 metros — por volta da
medida de um corpo — de

outras pessoas.

Evite tocar outras pessoas,
incluindo apertos de mãos.

O distanciamento social
diminui a propagação do

coronavírus, garantindo os
recursos disponíveis para

quem mais precisa.

#StopTheSpread


