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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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A Lua vem da Ásia 

Autor(a): Campos de Carvalho 

Descrição: Esta obra-prima da literatura 

brasileira ousou ser diferente num 

momento em que ser diferente era muito 

mais difícil. Surrealismo, humor 

nonsense, rebeldia, combate à hipocrisia e 

ao establishmentsão seus principais 

ingredientes. A narrativa, uma 

pseudobiografia em forma de diário, 

abriga as reminiscências de um herói 

bufão que vive em um hotel com um quê 

de claustro burlesco.  

 

Vaca de Nariz Sutil 

Autora: Campos de Carvalho 

Descrição: Escrito em 1961, este segundo 

livro de Campos de Carvalho segue o 

mesmo tom narrativo de A lua vem da 

Ásia, de 1956. Permeado pelo insólito, 

pela ironia, doses ácidas de humor e 

crítica, Vaca de nariz sutil carrega as 

marcas do estilo único de Campos de 

Carvalho. Para o narrador um ex-

combatente de guerra a vida, o mundo, as 

relações humanas não faziam mais 

sentido. Assim, ele resolve viver a vida 

dos outros, espiar pelas frestas do 

cotidiano aquilo que se passa ao redor. 
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O Cortiço 

Autor(a): Aluísio de Azevedo 

Descrição: Quando foi publicado, em 189 

, O cortiço consagrou para sempre o nome 

de Aluísio Azevedo como o principal 

representante do nosso Naturalismo 

literário. Este romance narra o 

nascimento, vida e morte de um cortiço, 

isto é, a pobre estalagem é a protagonista 

da sua própria história, numa emblemática 

metalinguagem representativa marcada 

pela vivacidade e pela tensão das relações 

humanas ali travadas. 

 

Criatividade 

Autora: José Predebon 

Descrição: "Para José Predebon, somos 

todos naturalmente criativos. Basta 

redescobrir o que deixamos adormecido 

com o passar dos anos. Essa é a tese 

defendida pelo autor nesta oitava edição 

de seu livro, por meio das chamadas 

""aberturas"": atividades que propiciam 

uma nova forma de ver, sentir e fazer, 

ampliando nossas capacidades criativas 

inatas.Esta nova edição, atualizada e com 

um novo capítulo, é direcionada a 

estudantes de graduação das mais diversas 

áreas. Trata-se de uma obra essencial para 

entendermos como inovar - exigência cada 

vez maior nas organizações 
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A Arte da Palavra: como criar um 

estilo pessoal na comunicação 

escrita 

Autor(a): Gabriel Perissé 

Descrição: A Arte da Palavra, é de 

extrema utilidade para todos aqueles que 

desejam trilhar um caminho autêntico em 

busca de um estilo pessoal e intransferível 

na comunicação escrita, tanto no campo 

profissional como na área acadêmica, 

tanto na tarefa docente como no âmbito da 

criação literária. 

 

Você e o Futuro 

Autora: Roberto Menna Barreto 

Descrição: O futuro que se avizinha 

permite visualizarmos dois cenários: o de 

um boom de tecnologia, melhora na 

qualidade de vida e mais tempo livre e o 

de um bang de catástrofes ambientais, 

desemprego em massa e carestia. 

Independentemente de qual seja, você 

precisa estar preparado. Nesta obra, 

Roberto Menna Barreto mostra como 

construir um caminho de autorrealização 

pessoal e profissional usando a 

criatividade como ferramenta. 
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Liderança e Linguagem Corporal 

Autor(a): Paulo Sergio de Camargo 

Descrição: Profundo estudioso do 

assunto, coach e palestrante de sucesso, 

Paulo Sergio de Camargo oferece neste 

livro ferramentas práticas para entender o 

poder da linguagem corporal e utilizá-la 

para exercer a liderança de modo eficaz. 

Além de abordar a importância da empatia 

e da comunicação não verbal no cotidiano 

das empresas, o autor analisa, entre outros, 

temas como atitude, postura, gestos de 

conexão e de falta de conexão, linguística 

textual e o poder da apresentação pessoal. 

Ilustrando seus ensinamentos com 

exemplos reais de líderes nacional e 

mundialmente conhecidos, Paulo Sergio 

une teoria e prática de forma magistral. 

 

 O Caminho Para Si Mesmo 

Autora: Verena Kast 

Descrição: Um dos interesses 

fundamentais de Verena Kast é encorajar 

leitoras e leitores a entregar-se à busca do 

processo de individuação, enfrentando os 

desafios da vida. Segundo a autora, o que 

importa é desenvolver a si mesmo para 

tornar-se um ser humano inteiro, 

autônomo e, ao mesmo tempo, capaz de 

manter relações significativas. Os textos e 

reflexões aqui reunidos apresentam os 

aspectos centrais do caminho de 

individuação. Além disso, eles nos 

encorajam a adentrar consciente e 

abertamente pela vida adentro, num 

constante diálogo com nosso mundo 

interior e com nosso mundo exterior. 

 



Fonte: OMS

#StopTheSpread

Evite a propagação do COVID-19 em

7 PASSOS

Lave suas mãos com frequência

Ao tossir, cubra sua boca com o cotovelo ou um lenço

Evite tocar seus olhos, nariz e boca

Evite aglomerações e não faça contato
com ninguém que apresente febre ou tosse

Fique em casa se você não se
sentir bem

Se você tiver febre, tosse ou
dificuldade para respirar,
procure um médico
— mas ligue antes

Busque informações em
fontes confiáveis
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