
Sistema Integrado de 

Bibliotecas PUC Minas 

 

ACESSO  aos e-Books 



Catálogo Coletivo (online) 

 

Você pesquisará suas informações 
de duas formas: 
 
Serviço de Descoberta - EDS 

 
Catálogo da Biblioteca - Pergamum 



EBSCO Discovery Service (EDS) 

O Serviço de Descoberta do Sistema 
Integrado de Bibliotecas PUC Minas é uma 
ferramenta de pesquisa que integra, em 
interface única e simples, as coleções 
impressas e eletrônicas disponíveis nas 
bibliotecas da PUC Minas, proporcionando 
aos usuários maior agilidade na realização 
das consultas e pesquisas.  
 



Ao acessar a página do SIB PUC 
Minas no endereço: 
www.pucminas.br/biblioteca, você 
encontrará uma caixa de diálogo 
igual a do Google.  
 
Digite o seu termo de busca e 
selecione os resultados a partir dos 
filtros disponíveis na coluna à 
esquerda página. 

http://www.pucminas.br/biblioteca


IMPORTANTE: O EDS trará 
em seus resultados de 
pesquisa algumas fontes cujo 
o conteúdo não está liberado, 
porém, o setor de 
Atendimento ao Usuário, 
viabilizará o acesso que 
poderá ser pago ou gratuito.  



 

SISTEMA DE BUSCA  

 

EDS 





INTERESSANTE!!! 
 

AO DIGITAR O TERMO DE 
BUSCA, O SISTEMA 
AUTOMATICAMENTE APRESENTA 
UMA LISTAGEM DE TERMOS 
RELACIONADOS AMPLIANDO 
SUAS POSSIBILIDADES DE 
PESQUISA. 





REFIRNAR RESULTADOS 
 

NA LATERAL ESQUERDA DA TELA 
ESTÃO DISPONÍVEIS VÁRIOS 
FILTROS QUE PERMITIRÃO REFINAR 
SUA PESQUISA DE FORMA MAIS 
EFICIENTE RECUPERANDO 
INFORMAÇÕES MAIS ESPECÍFICAS 
SOBRE O TEMA PESQUISADO. 



TIPOS DE FILTROS 



FILTRO: E-BOOK 



SELECIONE O ÍTEM DESEJADO 



Login e Senha de acesso 



ATENÇÃO!!! 

O login e senha são os mesmos 
utilizados para empréstimos na 
biblioteca. Caso necessite 
cadastrá-la, encaminhe um e-mail 
para bibcoord@pucminas.br, com 
o seu nome completo + matrícula 
e  solicite a senha.  

mailto:bibcoord@pucminas.br


e-Book 



 

Sistema de Busca 

Pergamum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pucminas.br/biblioteca 
 
 

http://www.pucminas.br/biblioteca


Clicar em  

Catálogo online 
 



Ferramenta de busca do 

Pergamum 



No campo “Refinar sua busca” selecione 

“Livro Eletrônico” e depois clique no cadeado. 

 



Digitar Login e Senha 

O usuário deverá cadastrar login e senha em 

qualquer biblioteca PUC Minas. 
 



Login e Senha 

O login e a senha são os mesmos 
utilizados para empréstimos na 
biblioteca sendo que o primeiro 
cadastro deve ser feito 
pessoalmente mediante 
apresentação do documento de 
Identidade Estudantil ou 
documento oficial com foto.  



Troca de Senha 



Troca de Senha 

 



Troca de Senha 

 





Vantagens no uso do  
e-Book 

 

• Mobilidade de acesso: navegação 
online através de computadores, 
tabletes e smartphones; 

• Personalização do estudo: seleção 
de livros favoritos e ferramenta de 
anotações eletrônicas e edição de 
texto. 



• Possibilidade de compartilhar 
conteúdos em redes sociais e e-
mail; 

• Sistema de busca simples e 
avançada;  

• Acesso integral e ilimitado ao 
acervo, 7 dias por semana, 24 
horas por dia; 

 



ATALHOS 

 

 

 



Acesso à todos os e-books 



   Acesso ao Sumário do e-book 



       Acesso às ferramentas 
de leitura 



           Pesquisa dentro do e-
Book 



           Bloco de Notas 



           Cartões de Estudo 



Figuras 

 

• Permite a visualização e 
cópia da imagem para 
utilização em trabalhos 
acadêmicos, desde que, seja 
citada a fonte. 



# Fica a Dica  
 

Utilize seu Smartphone e baixe 
o App “Biblioteca Virtual” da 
Pearson IOS ou Android, 
cadastre-se e baixe os livros 
para ler offline. 
 

 



Uso do APP da Pearson 

1 º Acesso 

 

O primeiro acesso aos e-books da 
plataforma da Biblioteca Virtual da 
Pearson (BVirtual) exige um 
cadastro inicial para que possa 
posteriormente ser utilizado no 
aplicativo da mesma. 

 



Uso do APP da Pearson 
• Acesse o ícone abaixo : 

 

 

 

• Digite o usuário (código de pessoa) e senha da 
Biblioteca; 

• Se não souber a senha, digite o número do 
usuário e clique em - Esqueci minha senha (um 
e-mail será enviado para cadastro da mesma); 

• Qualquer dúvida entre em contato com a 
biblioteca pelo telefone (31) 33194242. 

 

http://bib.pucminas.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=pearson_redirect.php&_ga=2.216569183.839259856.1584536076-514242480.1560542775
http://bib.pucminas.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=pearson_redirect.php&_ga=2.216569183.839259856.1584536076-514242480.1560542775


Uso do APP da Pearson 

Após digitar usuário e senha da biblioteca no 
primeiro acesso, será necessário configurar seus 
dados, o qual permitirá também acesso ao 
aplicativo: 
 

Informe CPF e marque as opções abaixo do 
mesmo para continuar 



Uso do APP da Pearson 
Após validação do CPF, preencha os dados 
de nome, sobrenome, e-mail para login e 
criação de senha (obrigatório ter entre 8 e 
30 caracteres e com pelo menos uma letra 
minúscula e um número). 



Uso do APP da Pearson 
Clique em Criar meu usuário 

OBS.: O e-mail e senha cadastrados darão 
acesso via aplicativo. Para acesso via 
catálogo Pergamum, utilize usuário e senha 
da Biblioteca. 



 

 

Muito obrigado!!! 

 
Coordenação do SIB PUC Minas 

 


