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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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Vila dos Confins 

Autor(a): Mário Palmério 

Descrição:  Escrito em 1956, a ficção guarda uma 

atualidade impressionante no desenho que fez dos 

processos eleitorais da República Velha (1889-

193 ), abordando questões como a compra de 

votos, fraudes e a eterna violência nas relações 

sociais do país. Personagens saborosos contam a 

história dentro da história do mascate frágil ao 

padre alemão caçador de onças pretas, tudo 

narrado numa linguagem excepcional, resultando 

do ouvido apurado do autor pelas andanças no 

interior do Brasil. 

 

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

cacao/173338 

 

 

 

 

A Natureza das Coisas 

Autor(a): Marília Passos 

Descrição: A natureza das coisas é um título que 

revela ao esconder. Com uma trama direta, 

discorre a condição emocional e psicológica sem 

alarde. No entanto, a profundidade dos 

sentimentos, a intensidade das descobertas e o 

peso das escolhas são temas que percorrem cada 

linha. As atitudes de seus personagens refletem 

um mundo em que as aparências se igualam a 

sonhos. Quando acordamos, vemos quem somos 

e podemos seguir adiante ou optar por viver 

numa ilusão falha. Ao mesmo tempo em que o 

leitor sente empatia, encontra uma reflexão leve 

na superfície e tremenda no interior sobre como 

nos relacionamos, incluindo com nós mesmos. 

 

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

cacao/163349 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/173338
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/173338
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/163349
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/163349
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O Pequeno Príncipe 

Autor(a): Antoine de Saint-Exupéry 

Descrição:  O Pequeno Príncipe é um dos 

personagens mais famosos e queridos de todos os 

tempos, que empolga crianças e adultos com 

ensinamentos inesquecíveis. Sua história deixa 

marcas pela forma simples de suas mensagens de 

otimismo, simplicidade e amor ao nosso planeta. 

A primeira vista, um livro para crianças. Na 

definição de Antoine Saint-Exupéry, seu autor, 

"um livro urgentíssimo para adultos" que resgata 

a criança que existe em cada um de nós, com 

encanto, ética e beleza. 

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

acao/41405 

 

 Livre Arbítrio 

Autor(a): R.J Romero 

Descrição: Ruth, garota de língua afiada, vive 

um drama em sua vida. Depois da morte 

prematura de seu noivo e da perda de seu 

emprego, está prestes a ser despejada. 

Diante desse cenário até que comum para muitas 

pessoas, ela se vê em meio a um dilema: deve 

aceitar a vida como ela se apresenta ou lutar para 

que mude a seu favor? 

Qual caminho Ruth escolherá? Das diferentes 

pessoas que cruzarão seu caminho, em quem 

confiará? 

Com uma boa dose de humor e mistério, essa 

história intrigante de final surpreendente vai 

emocionar você. 

 

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

cacao/163423 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41405
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41405
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/163423
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/163423
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Seja Fiel aos Seus Sonhos 

Autor(a):  Anselm Grün 

Descrição: O desejo não se deixa abater por 

nada. É a partir desta afirmação que Anselm 

Grün construiu o seu novo livro; desejando que 

o leitor se faça desejo pela própria vida, mesmo 

quando acabar a última página. Depois de 

passada e euforia da juventude, o sonho, ainda 

que diferente, não pode acabar... Vejamos o céu, 

por exemplo, apesar da constante mutação, 

ainda nos cerca como antes. Os desejos estão por 

toda parte e o principal deles deve ser: Descobrir 

como a vida é fantástica e perceber isso agora. 

Nas páginas de Seja fiel aos seus sonhos estão 

descritas as maravilhas do exato momento e a 

urgência de vivê-lo. 

 

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

cacao/123314 

 

 

Em Busca do Tempo Perdido 

Autor(a): Marcel Proust 

Descrição: Em busca do tempo perdido é uma 

das maiores criações da literatura mundial. 

Dividida em sete livros, a obra-prima de Marcel 

Proust foi publicada entre 1913 e 1927, e sua 

beleza e força vão se revelando cada vez mais 

impactantes com o correr dos anos. 

A presente edição da Nova Fronteira conta com 

a primorosa tradução de Fernando Py e é 

dividida em três partes. Uma obra monumental, 

que deixou marcas eternas na literatura. 

 

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

cacao/182248 

 

 

 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/123314
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/123314
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/182248
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1. Cubra sua boca e nariz. Verifique se não há
aberturas entre seu rosto e a máscara.
 
2. Evite tocar a máscara. Se fizer isso, lave suas
mãos com água e sabão ou álcool em gel.
 
3. Troque de máscara sempre que estiver úmida.
Não reutilize máscaras descartáveis.

Durante o uso da máscara:

1. Remova a máscara por trás usando as
cordas. Não toque a frente da máscara.

 
2. Descarte a máscara imediatamente

em uma lixeira fechada.
 

3. Lave suas mãos com água e sabão ou
álcool em gel.

Para descartar a máscara:

Antes de colocar uma máscara:

Lave suas mãos com água e sabão
ou álcool em gel.

Como usar
uma máscara
Fonte: Organização Mundial da Saúde

#StopTheSpread


