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Importante:

O acesso à Biblioteca Virtual é permitido 
somente para:

• Alunos com matrículas ativas;

• Funcionários e Professores com MASP 
ativos.



Neste tutorial você vai receber orientações para acessar os 
e-books (livros digitais) disponíveis no Catálogo on-line do Sistema 
de Bibliotecas da UEMG.

1) Acesse o portal da Universidade: uemg.br.
Na página, localize no canto direito superior a área de “Acesso 
Rápido”. Clique na opção Biblioteca.

2) Ao abrir a página da Biblioteca, clique na opção: “Consulta ao 
acervo”.

*Tempo médio de leitura: 1 minuto



3) Ao acessar a página do Pergamum, localize o campo: “Tipo 
de obra”. 

4) Clique na opção Ebook (último item).



5) No campo de “Pesquisa geral” (lado esquerdo superior da tela) 
marque em opções de consulta por “palavra”, digite o termo 
“educação Pearson” e clique no botão pesquisar. Aparecerá a 
lista de Ebooks da Pearson disponíveis que estão associados ao 
termo utilizado para pesquisa.
 
Observe, em cada item, a imagem de um cadeado. Para abrir o 
arquivo, clique no cadeado de qualquer item.

6) Abrirá uma nova janela no formato Pop-up, para digitação do 
“código da pessoa” e “senha” que são utilizados no Sistema 
Pergamum. Após digitar os dados informados clique em login.



7) Na página da Biblioteca Virtual, informe o seu CPF, marque 
a opção: “Estou de acordo com os termos de uso da Bliblioteca 
Virtual” e clique no botão Continuar.

8) Informe os demais dados e clique no botão Criar meu 
usuário



Pronto! Seu cadastro foi efetuado. Navegue pela Biblioteca 
Virtual!

Obs.: Existem 2 formas de fazer o login na Biblioteca Virtual:

1) Se o usuário estiver dentro do catálogo on line da UEMG no 
Sistema Pergamum, usará sua senha de costume registrada no 
Sistema Pergamum.

2) Caso o usuário prefira entrar diretamente via Portal da 
própria Biblioteca Virtual (plataforma.bvirtual.com.br), usará a 
senha registrada na Biblioteca Virtual. 
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