
BIBLIOTECAS
VIRTUAIS
O que temos e
Como acessar?



O que temos
disponível?

É um acervo de livros digitais composto por milhares de
títulos, que abordam diversas áreas do conhecimento, tais

como: administração, marketing, engenharia, direito,
letras, economia, computação, educação, entre outras.

Além dos títulos da Pearson, a plataforma conta com títulos
de editoras parceiras: Contexto, Intersaberes, Casa do

Psicólogo, Papirus, Educs, Companhia das Letras, Rideel,
Jaypee Brothers, Aleph, Lexikon, Callis, Summus,

Interciência, Autêntica, Vozes, Freitas Bastos, Oficina de
Textos, Difusão, EdiPUCRS, Labrador, Brasport, Blucher,

Yendis e Atheneu.



Plataforma digital de livros com um amplo acervo
multidisciplinar, são milhares de títulos técnicos,
acadêmicos e científicos, nas áreas de medicina,

saúde, exatas, jurídica, sociais aplicadas,
pedagógica, artes e letras.

É formada pelas editoras: Grupo A, Grupo Gen-Atlas,
Manole, Saraiva, Almedina Brasil, Blucher, Cengage

Learning, Cortez, Empreende, Grupo Autêntica,
Trevisan, Zahar, Artmed, Artes Médicas, Bookman,

Penso, McGraw-Hill, SAGAH, E.P.U., Forense, Forense
Universitária, Guanabara Koogan, LTC, Método,

Roca, Santos, Érica.

O que temos
disponível?

Importante: esta plataforma está disponível apenas para
servidores e alunos de graduação e pós-graduação, sendo

necessária a solicitação prévia de cadastro para os usuários.



O que temos
disponível?

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 as
normas da ABNT.



Como faço
para acessar?

Para utilizar qualquer um destes recursos,
basta acessar o catálogo online

das Bibliotecas do IFRS

biblioteca.ifrs.edu.br

Também disponível no site do campus no link:
Biblioteca > Consulta ao acervo > Acesso ao catálogo

http://biblioteca.ifrs.edu.br/


IMPORTANTE!

Esta é a tela inicial do Pergamum,
o sistema utilizado pela Biblioteca.

É aqui que você poderá fazer suas pesquisas.

Clicando em
"Abrir mais opções de consulta"

recomendamos selecionar tipo de obra "Livro
Eletrônico" para que o sistema te mostre

somente o acervo digital.

Bem ao final desta tela, certifique-se de que o
idioma do sistema esteja definido como

"Português". Caso contrário, não conseguirá
abrir os livros digitais.



Repare que você poderá consultar por
título, assunto, autor e "Livre". 

Se você não tem
certeza do título,
autor ou não sabe

bem que termo
utilizar para

procurar,
recomendamos que

selecione a opção
Busca por: Livre.

Este é o tipo de busca
mais abrangente e te
dará mais opções de

resultados.

Depois de selecionar as opções de consulta, é só digitar o
termo que deseja e clicar em "Pesquisar"



Após a pesquisa você pode verificar quantos resultados o
sistema recuperou. Eles estarão divididos em páginas, basta

ir avançando...

Cada cadeado corresponde a um livro.
Escolha o que deseja e clique no

cadeado para abrir.



Ao clicar no cadeado, abrirá a
tela de login, onde você deve

acessar com sua matrícula e a
senha (6 números) cadastrada

na biblioteca.
Caso você não tenha criado

esta senha presencialmente,
será sua data de nascimento,

qualquer dúvida,
entre em contato por e-mail e

te ajudaremos.

No catálogo online do Sistema de Bibliotecas
do IFRS, temos disponíveis livros de duas

plataformas digitais diferentes.
Portanto, ao acessar qualquer livro, podem

ocorrer situações diferentes, de acordo com a
plataforma à qual o livro estará relacionado.

IMPORTANTE!

VEJA O QUE FAZER NOS
DOIS CASOS...

Exemplo
Matrícula: 2021002974
Senha: 051006 (05/10/2006)



Ao acessar algum livro que seja da Biblioteca Virtual da Pearson, o sistema exigirá um
cadastro externo que você deverá fazer.

Basta preencher os dados solicitados para criar o cadastro.
Esse procedimento só ocorrerá no primeiro acesso.

Depois de feito o cadastro volte na busca do Pergamum, acesse novamente e o livro abrirá.

A plataforma Minha Biblioteca tem uma limitação de
usuários contratual no IFRS, portanto somente

servidores, alunos de graduação e pós-graduação
poderão acessá-la

SOB DEMANDA.

seu e-mail
aparecerá aqui

MAS O QUE SIGNIFICA ESSE SOB DEMANDA?

Significa que você deverá tentar acessar quando houver real necessidade
e caso não esteja cadastrado, receberá um aviso deste tipo :

Neste caso, se você for servidor, aluno de graduação ou pós-graduação,
envie um e-mail para a Biblioteca para efetuarmos seu cadastro.



Depois de estar
cadastrado e logar, o

livro estará prontinho
para usar!

Quer ver como
funciona na

prática?

https://youtu.be/KLuf0Sg6uws


Também tem
um truque pra

descobrir se
um livro é da
plataforma

Minha
Biblioteca!

Também dá pra ver como
fazer pra acessar as

normas técnicas!

https://youtu.be/eyhskQu25yA
https://youtu.be/WJQun4mnenE


Mas se nada
disso te ajudar,

te lembra:

Basta enviar um e-mail para:

biblioteca@farroupilha.ifrs.edu.br


