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A Biblioteca Virtual  é uma plataforma de  livros digital
composto por mais de 9.100 títulos, que abordam
diversas áreas do conhecimento. Além dos títulos da
Pearson, a plataforma conta com títulos de editoras
parceiras:  Contexto, Intersaberes, Papirus, Casa do
Psicologo, Ática, Spcione, Companhia das Letras, Educs,
Rideel, Jaypee Brothers, Aleph, Lexikon, Callis, Summus e
Interciência. 

Importante: o primeiro acesso deve ser realizado
através do catálogo online da biblioteca- Pergamum. 

Tutorial de acesso ao Pergamum

Tutorial  de acesso a Biblioteca Virtual

Manual do Usuário BV

A Biblioteca Virtual possui aplicativo para tablets e
smartphones (Android e iOS) disponíveis para download
gratuito no Google Play e App Store.

https://bvirtual.com.br/Baixar

https://www.youtube.com/watch?v=k09EQIDdrw0&feature=youtu.be
https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/bibliotecas/copy2_of_TutorialBibliotecaDigitalPearsonFinal.mp4
https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/bibliotecas/arquivos-bibliotecas/ManualdeUsoAluno.pdf
https://bvirtual.com.br/Baixar


A ProQuest Ebook Central  é uma plataforma  de livros
nacionais e internacionais, oferece   um acervo de mais
de 250.000 títulos de centenas de editoras, atendendo a
diversos cursos do IFMG.

Importante: o primeiro acesso deve ser realizado
através do catálogo online da biblioteca- Pergamum. 

Tutorial  de  acesso a Ebook Central

Tutorial de acesso ao Pergamum

https://youtu.be/VzY5dgNArTg
https://www.youtube.com/watch?v=k09EQIDdrw0&feature=youtu.be


A Research Library é um banco de dados que possibilita
acesso a mais de 6.600 títulos - mais de 5.000 em texto
completo - a partir de 1971. Possui um mix altamente
respeitado e diversificado de periódicos científicos,
publicações comerciais e revistas.  Oferece acesso único
a uma ampla gama de disciplinas acadêmicas. Ele  é
projetado para cobrir as 150 principais áreas de
referência em assuntos acadêmicos básicos - e cobri-los
extensivamente -, portanto, não é apenas um banco de
dados inestimável para várias disciplinas acadêmicas
diferentes, também é acessível para leitores e
pesquisadores em todos os níveis.

Tutorial de acesso ao Pergamum

Tutorial  de  acesso a Research Library

https://www.youtube.com/watch?v=k09EQIDdrw0&feature=youtu.be
https://youtu.be/sAg-uPJHFmI


Manual do Usuário Target

A Target GedWeb é um sistema de gestão de normas e
documentos regulatórios. Ele oferece acesso unificado a
toda regulamentação técnica (normas, regulamentos,
portarias, resoluções, etc.) com destaques das
publicações regulamentares mais recentes. O Target
GEDWeb rastreia e atualiza, diária e automaticamente,
centenas de milhares de regulamentações técnicas,
entre elas: Normas ABNT NBR/NM; Normas
Internacionais e Estrangeiras (BSI, AFNOR, AENOR, JIS,
ASME, API, IEEE, NFPA e outras); Diários Oficiais; Projetos
de Norma Brasileira em Consulta Nacional;
Regulamentos Técnicos/Portarias do INMETRO; Normas
Regulamentadoras do MTE; Resoluções; Procedimentos
ONS; Procedimentos ANVISA; Resoluções MAPA;
Legislações CONAMA; etc.

Tutorial  de  acesso a Target

https://www.gedweb.com.br/media/manual_usuario/index.html
https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/bibliotecas/copy_of_copy2_of_TutorialTargetGEDWebfinal.pdf


https://www.youtube.com/channel/UC-
J3GHGhHZtxFfMkC5TMPnw

YouTube Rede de
Bibliotecas

Neste canal o usuário tem acesso a todos os tutoriais
que irão facilitar o seu acesso as Bibliotecas Digitais
disponibilizadas pelo IFMG.

Acesse:

https://www.youtube.com/channel/UC-J3GHGhHZtxFfMkC5TMPnw


BIBLIOTECAS
DIGITAIS PARA ACESSO

TEMPORÁRIO  PELO
IFMG



Biblioteca Digital CENGAGE disponibiliza um acervo de
mais de 1.200 títulos, seu catálogo de obras digitais é
composto por livros nacionais e importadas, em diversas
áreas do conhecimento. 

Disponível a toda comunidade acadêmica,   através do
link:

http://cengagebrasil.vstbridge.com

https://cengagebrasil.vstbridge.com/#/login


Na tela inicial da Biblioteca Digital Cengage será
solicitado e-mail e senha previamente cadastrados na
plataforma VitalSource. Caso ainda não tenha cadastro,
clique em “Primeira vez aqui? Comece."

O próximo passo será informar seu e-mail pessoal e em
seguida fazer um breve cadastro para criação de sua
senha pessoal.



Após finalizar e confirmar o cadastro, será solicitado a
chave de acesso que foi fornecida  pela Cengage.

  7733414950 Chave:

ATENÇÃO! Por causa da pandemia da COVID-19,
esta base de dados está concedendo ao IFMG acesso
remoto temporário, até 31/08/2020.



https://app.saraivadigital.com.br/

A Biblioteca Digital Saraiva disponibiliza um acervo de
mais de 2.500 títulos, seu catálogo de obras digitais
atende aos cursos de nível superior e técnico. A Saraiva é
reconhecida pelo público leitor e está entre as preferidas
dos estudantes, professores e profissionais das mais
diversas áreas.

Disponível a toda comunidade acadêmica,   através do
link:

https://app.saraivadigital.com.br/


Na   tela   inicial   da   Biblioteca Digital   Saraiva   será
solicitado   preencher usuário e senha, coloque a
informação abaixo:

ATENÇÃO! Por causa da pandemia da COVID-19, esta
base de dados está concedendo ao IFMG acesso
remoto temporário, até 31/08/2020.



https://search.ebscohost.com/login.aspx?
authtype=ip,uid&custid=s6814453&groupid=main&pr
ofile=ebooksifmg&user=ifmg&password=Pesquisa@2

020

A ESBCO conta com um acervo de mais de 195.000 e-
books que abrange um amplitude de informações, que
possibilita que estudantes e acadêmicos tenham acesso
às informações mais relevantes para suas necessidades
de pesquisa. O acesso aos e-books é ilimitado e novos
títulos são adicionados regularmente à coleção, sem
custo adicional.

Disponível a toda comunidade acadêmica,   através do
link:

ATENÇÃO! Por causa da pandemia da COVID-19, esta
base de dados está concedendo ao IFMG acesso
gratuito até o dia 30/09/2020.

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=d9fbe366-d787-405c-b32f-729282a29c22%40sessionmgr4006

