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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 Bacharelado em
Administração. Além disso, são
apresentadas algumas sugestões de
livros de Literatura.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Orientação de Uso das Bibliotecas
Virtuais - acesse:

 
www.ifmg.edu.br/portal/ensino/bibliotec
as/tutoriais



BIBLIOTECA PROFESSOR PEDRO VALÉRIO 

INFORMATIVO Nº 12 

 

 

Informática Aplicada 

Autor (a): Belmiro N. João (Organização) 

Descrição:  Nesta segunda edição de 

Informática aplicada, tópicos como editores de 

texto, planilhas eletrônicas e apresentações 

gráficas 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 à

Informática do curso de Administração – 1º

Período.

 

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

acao/176752?fbclid=IwAR1O7SvpI3nljxj-

QajABKdyZ_Z2O2rJZOixank-

0JAZ1fVU5AZyJ1GeHGE 

 

 

 

Introdução à Teoria Geral da 

Administração 

Autor (a): Idalberto Chiavenato 

Descrição: Introdução à Teoria Geral da 

Administração. Edição compacta é leitura 

obrigatória para estudantes de Administração e 

indispensável para empresários, dirigentes, 

executivos, consultores, gestores e 

especialmente profissionais que têm o destino e 

o futuro de organizações em mãos. 

 

Livro presente na disciplina de Introdução à

Teoria Geral da Administração do curso 

de Administração  – 1º Período.

 

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

acao/18986 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176752?fbclid=IwAR1O7SvpI3nljxj-QajABKdyZ_Z2O2rJZOixank-0JAZ1fVU5AZyJ1GeHGE
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176752?fbclid=IwAR1O7SvpI3nljxj-QajABKdyZ_Z2O2rJZOixank-0JAZ1fVU5AZyJ1GeHGE
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176752?fbclid=IwAR1O7SvpI3nljxj-QajABKdyZ_Z2O2rJZOixank-0JAZ1fVU5AZyJ1GeHGE
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176752?fbclid=IwAR1O7SvpI3nljxj-QajABKdyZ_Z2O2rJZOixank-0JAZ1fVU5AZyJ1GeHGE
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/18986?fbclid=IwAR2LM2l2VQtMKKPPuoRm0ltNtoTVH2i33XLW6xXnA5QMSSy0VkvkOtFaYIo
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/18986?fbclid=IwAR2LM2l2VQtMKKPPuoRm0ltNtoTVH2i33XLW6xXnA5QMSSy0VkvkOtFaYIo
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Teoria Geral da Administração – 

Volume I 

Autor (a): Idalberto Chiavenato 

Descrição: Este livro é um verdadeiro monumento 
à Administração. Depois de inúmeras 
atualizações, estamos lançando a 7ª edição do 
consagrado Teoria Geral da Administração em 
dois volumes. O livro apresenta o estado da arte 
deste campo do saber e foi reorganizado para 
atender às exigências da moderna 
Administração. Em cada teoria mais recente foi 
incluído um tópico específico sobre a Estratégia 
Organizacional e sua administração dentro do 
modelo preconizado pela respectiva teoria. 
 
Livro presente na disciplina de Introdução à
Teoria Geral da Administração do curso 
de Administração – 1º Período.
 
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi
cacao/3996 
 

   

Teoria Geral da Administração – 

Volume II 

Autor (a): Idalberto Chiavenato 

Descrição: O livro apresenta o estado da arte deste 

campo do saber e foi reorganizado para atender às 

exigências da moderna Administração. Apresenta 

vários exercícios individuais ou coletivos e um 

glossário ao final de cada capítulo para reforçar os 

principais conceitos abordados. Em cada Teoria 

mais recente foi incluído um tópico específico 

sobre a Estratégia organizacional e sua 

Administração dentro do modelo preconizado 

pela respectiva Teoria. 

 

 

Livro presente na disciplina de Introdução à 

Teoria Geral da Administração do curso de 

Administração – 1º Período.
 

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

acao/18997 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3996?fbclid=IwAR19ZUQ6-IfT7-w9yzOgWmYc1Nk7wyF5KC9Lo4wFJ7y0wgFcDOFQjio-soI
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3996?fbclid=IwAR19ZUQ6-IfT7-w9yzOgWmYc1Nk7wyF5KC9Lo4wFJ7y0wgFcDOFQjio-soI
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/18997?fbclid=IwAR3GdrVh1heD8bjVaSJFKOOG7Y_XqlhV5Z1idkiHF5nt8gqVefO4viyf6UE
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/18997?fbclid=IwAR3GdrVh1heD8bjVaSJFKOOG7Y_XqlhV5Z1idkiHF5nt8gqVefO4viyf6UE
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Economia: Fundamentos e Aplicações 

Autor (a): Judas Tadeu Grassi Mendes 

Descrição: Neste momento em que a economia faz 

cada vez mais parte de nosso dia-a-dia, esta obra 

se mostra oportuna e essencial. Ela descortina o 

atual momento econômico do Brasil, levando em 

conta os cinco processos que estão afetando o 

mundo dos negócios e provocando uma 

competição mais acirrada: globalização, abertura 

da economia, estabilização dos preços, 

privatização e crescente conscientização dos 

consumidores. 

 

Livro presente na disciplina de Fundamentos da 

Economia do curso de Administração – 1º 

Período. 

 

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

acao/24 

 

Princípios de Economia 

Autor (a): Francisco Mochón 

Descrição: Ao longo dos seus 19 capítulos, o livro 

expõe diversas figuras, tabelas, exercícios e notas 

complementares que ajudam na compreensão e 

principalmente na fixação do conteúdo. Com um 

texto claro e didático - característica peculiar ao 

autor -, esta obra se adapta às necessidades dos 

mais diversos cursos de introdução à economia e 

pode ser transformada, pelos leitores em geral, em 

uma grande vantagem competitiva nos negócios. 

 

Livro presente na disciplina de Fundamentos da 

Economia do curso de Administração – 1º 

Período. 

 

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

acao/15 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/24?fbclid=IwAR3U75BC5474S7JBAMCLxEI3aWSGqtmhcs7FgOCeqVlqxuOUdBTq8FOO4bQ
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/24?fbclid=IwAR3U75BC5474S7JBAMCLxEI3aWSGqtmhcs7FgOCeqVlqxuOUdBTq8FOO4bQ
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/15?fbclid=IwAR3ryZh6X-sl3AZVy_NoMiGzCf2sCMHI4-BkJv0Seue27yshWUW3-elpXo0
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/15?fbclid=IwAR3ryZh6X-sl3AZVy_NoMiGzCf2sCMHI4-BkJv0Seue27yshWUW3-elpXo0
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Metodologia Científica – 6º Edição 

Autor (a): Amado L. Cervo; Pedro A. 

Bervian; Roberto da Silva 

Descrição: Referência na área, Metodologia 

científica já se tornou um clássico, mas continua 

em evolução. Esta nova edição, totalmente 

revista, procura atender aos anseios dos leitores 

com uma concepção mais prática, refletindo a 

ênfase atual adotada por agências, institutos, 

fundações e empresas que investem em pesquisa 

na qualidade do projeto e na produtividade do 

pesquisador. O caráter mais prático do livro fica 

claro, por exemplo, no modo como ele aborda a 

elaboração de projetos e de relatórios finais de 

pesquisa. Fica claro também em seu novo projeto 

gráfico que, com um aproveitamento mais 

racional de espaço, foi totalmente otimizado, 

tornando o livro mais dinâmico e acessível. 

 

Livro presente na disciplina de Metodologia 

Científica do curso de Administração – 1º 

Período. 

 

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

acao/341 

 

Manual de Normalização de Trabalhos 

Acadêmicos do IFMG 

Autor (a): Bibliotecários da Rede de 

Bibliotecas do IFMG (Organização) 

Descrição: Este manual tem como objetivo orientar 

e normatizar as publicações técnico-científicas no 

âmbito do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) quanto ao 

emprego das normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), aplicáveis à 

elaboração dos trabalhos acadêmicos 

(monografias, dissertações, teses, artigos 

científicos, relatórios de estágio, atividades 

avaliativas, etc.). 

 

Livro presente na disciplina de Metodologia 

Científica do curso de Administração – 1º 

Período. 

 

 https://www.ifmg.edu.br/…/copy_of_Manualde

NormalizaoIFMG202… 

 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/341
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/341
https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/bibliotecas/arquivos-bibliotecas/copy_of_ManualdeNormalizaoIFMG2020.pdf?fbclid=IwAR3nH-c1WunlL4I0F1cjEcJh8cs-Zge6FhQqvV1ts17TKzWjXdR2vcO8FWQ
https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/bibliotecas/arquivos-bibliotecas/copy_of_ManualdeNormalizaoIFMG2020.pdf?fbclid=IwAR3nH-c1WunlL4I0F1cjEcJh8cs-Zge6FhQqvV1ts17TKzWjXdR2vcO8FWQ
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Pré - Cálculo 

Autor (a): Demana 

Descrição: Com o objetivo de garantir o sucesso 

do estudante no estudo de cálculo, Pré-cálculo 

coloca-o novamente em contato com os temas 

fundamentais da matemática — como funções e 

equações de primeiro e segundo graus —, 

testando e reforçando seus conhecimentos e 

preparando-o para o estudo das derivadas, das 

integrais e de outros tópicos de cálculo. Baseada 

nas necessidades dos estudantes brasileiros, esta 

obra possui técnicas didáticas que mostram ao 

estudante as situações nas quais poderá utilizar 

as matérias estudadas, o que fortalece o processo 

de ensino e aprendizagem. 

 

Livro presente na disciplina de Fundamentos de 

Matemática do curso de Administração  – 1º 

Período. 

 

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

cacao/21 
 

 

Filosofia 

Autor(a): João Mattar 

Descrição: “Em Filosofia, tópicos como realidade 

virtual, lógica aristotélica e estruturalismo - 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. 

Sumário Apresentação; Prefácio; 1. Filosofia 

geral; 2. História da filosofia; 3. Lógica, teoria do 

conhecimento, filosofia da mente e da linguagem; 

4. Temas diversos; Referências bibliográficas." 

 

Livro presente na disciplina de Filosofia do curso 

de Administração – 1º Período. 

 

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

cacao/3608 
 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/21
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/21
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3608?fbclid=IwAR0LM7qV0Tvesqm84Dr_GNYxZKqmNqODJnu631l1E-HwyocMavMGGdneCnA
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3608?fbclid=IwAR0LM7qV0Tvesqm84Dr_GNYxZKqmNqODJnu631l1E-HwyocMavMGGdneCnA
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Introdução ao Direito  

Autor (a): Ricardo Glasenapp 

Descrição: Nesta segunda edição de Introdução ao 

direito, tópicos como teoria do Estado e Direito 

Constitucional, Direito Civil, Direito Tributário, 

Direito Administrativo e Direito Processual são 

apresentados de um ponto de vista inusitado que 

possibilita ao leitor um processo intensivo (e real) 

de aprendizagem. 

 

Livro presente na disciplina de Instituições de 

Direito Público e Privado do curso de 

Administração – 1º Período. 

 

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

acao/176758 
 

 

 

Ser ou estar feliz 

Autor (a): Shirley Capella 

Descrição: Todos nós temos histórias fascites a 

serem contadas. Em diversos contos intimistas e 

reflexivos, Shirley Capella abre sua alma para 

revelar a mulher que foi e a que se tornou, 

compartilhando toda sua vulnerabilidade, força, 

medos e vitórias. A cada novo obstáculo tirava um 

aprendizado e a crença de que pode dar certo. A 

jornada da autora a levou para uma vida cheia de 

experiências significativas e de pessoas comuns, 

mas extraordinárias em suas histórias de vida. 

Uma obra que descreve uma pessoa que aprendeu 

a estar feliz. 

 

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

acao/174676 

 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176758?fbclid=IwAR1BUH7wNMe9vaHG9qfiG_PxQmxhfGWiMAxXEZjI7A07s6PHYkoSbK39p7Y
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/176758?fbclid=IwAR1BUH7wNMe9vaHG9qfiG_PxQmxhfGWiMAxXEZjI7A07s6PHYkoSbK39p7Y
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/174676
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/174676
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Motivação: do querer ao fazer 

Autor (as): Luiz Martins; Eugenio Mussak 

Descrição: ""A vida é muito curta para ser 

pequena"". Efetivamente. Não há nenhum sonho 

maior do que provar nossa capacidade de 

superação. Mas o que é necessário para que 

sejamos bem-sucedidos? Motivação. E o que vem 

a ser motivação? Como manter essa chama acesa? 

Quais seriam os ingredientes indispensáveis para 

a autêntica motivação - aquela que provém do uso 

da razão? E ainda: qual o papel da vontade? São 

questões como essas que vemos debatidas nesta 

acalorada e envolvente troca de ideias entre Luiz 

Marins e Eugenio Mussak."  

 

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

acao/4256 

 

 

 
 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/4256
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/4256


Cuide do
seu corpo

Medite, faça refeições
balanceadas, respire fundo.
Além de ficar seguro, fique

saudável.



Arrume
tempo para
desestressar

Use alguns minutos do seu
dia para fazer algo que você

gosta.



Conecte-se
com outras

pessoas
Converse com pessoas que você
confia sobre suas preocupações

e como você está se sentindo.



A situação pode ser difícil,
mas lidar com o stress vai

fortalecer você, as
pessoas de quem você

gosta e a sua comunidade.

Fonte: OMS


