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BV Pearson - primeiro acesso
● Abrir o Pergamum (https://pergamum.ifc.edu.br/)
● Digitar o(s) termo(s) de pesquisa na omnibox
● Selecionaro no filtro “Tipo de obra” “E-book” 
● Clicar em “Pesquisar”, ou teclar “Enter”

https://pergamum.ifc.edu.br/


BV Pearson - primeiro acesso
● Procurar entre as referências encontradas pelo Pergamum o item de interesse
● Clicar no cadeado

○ Se clicar no link do livro aparecerá uma tela diferente da que vamos apresentar. Nessa tela, então clique em 
“Acesso restrito” e continue como segue.



BV Pearson - primeiro acesso
● Uma tela de login aparecerá
● Digite sua matrícula/SIAPE  e sua senha de acesso ao Pergamum
● Clique em “login”



BV Pearson - primeiro acesso
● Sendo o primeiro (somente neste) acesso à BV Pearson, você será solicitado a fazer um cadastro
● Preencha o CPF, marque a caixa “Estou de acordo…” e confirme.



BV Pearson - primeiro acesso
● Nova tela
● Preencha os dados solicitados, crie e confirme uma senha
● Siga adiante 



BV Pearson - primeiro acesso
● Finalmente você chegou à Biblioteca Virtual Pearson!
● Estude! Informe-se! Divirta-se!
● Adiante mostraremos como.



BV Pearson - depois do primeiro acesso
● Depois do primeiro acesso, ao clicar no cadeado, você será remetido diretamente ao livro escolhido
● Mas, antes, se o livro estiver disponível nos dois formatos “e-pub” e “PDF”, você será solicitado a 

escolher um deles
● Neste caso, prefira e-pub (na plataforma há funcionalidades mais amistosas para estes)



BV Pearson - funcionalidades 
● Habemos livro



BV Pearson - barra de menus
1. Sumário - Apresenta o conteúdo na forma de links para os capítulos do livro;
2. Impressão - Acessa os comandos para imprimir até 20 págs. do livro por acesso. O interessado deve 

antes comprar créditos. Esses créditos valem somente para o livro da tela, ainda que sobrem créditos 
depois da impressão;

3. Opções de leitura - permite acessar o “Modo noturno”, alterar o “Tamanho da Fonte”, “Cor de 
Fundo” e “Espaço Entre as Linhas”, bem como salvar essas preferências;

4. Marcar Página - Marca a página da tela para futuros retornos;
5. Destaques e Notas - Permite revisitar páginas marcadas, consultar “Destaques” e “Notas” e 

compartilhar pequenos trechos selecionados no livro;
6. Cartões de Estudo - Cria cartões com perguntas e respostas para revisão dos assuntos estudados;
7. Ocultar Marcações - Oculta as marcações com cor na página (explicado adiante);
8. Copiar Link - Copia o link do livro para ser compartilhado. Outra pessoa só pode acessar o livro se 

também estiver cadastrada no Pergamum do IFC. Caso contrário verá somente a imagem da capa do 
livro;

9. Text to Speech - Acessa os botões de controle, caso a funcionalidade esteja ativa para o livro, para 
ouvir a página da tela. Para ouvir a próxima página o botão deve ser novamente acionado;

10. Pesquisar - depois de digitado um termo, permite pesquisá-lo no livro inteiro. Como resultado é 
apresentada uma tela com os trechos onde o termo aparece;

11. Voltar - retorna à página principal da BV.



BV Pearson - Marcações
● Ao selecionar um texto pode-se destacá-lo com uma das cores disponíveis. Os destaque podem ser 

desligados clicando em “Ocultar Marcações” no menu;
● Nova Nota - Ao clicar nessa opção o texto selecionado fica marcado para consulta posterior 

clicando em “Destaques e Notas” no menu;
● Nova Citação - Esta opção permite compartilhar com os demais leitores um trecho digno de 

destaque. Aparecerá na página principal da BV.
● Pesquisar na Wikipedia e Dicionário - leva o usuário para outras páginas de consulta.



BV Pearson - página principal 



BV Pearson - página principal - menu
● Início - Página inicial da BV. Apresenta “Sugestões de leitura”, Continue lendo” com os livros ativos, 

“Citação do dia” do leitor, novas adições de livros e “Trending”;
● Expert Reader - Apresenta sinopse de livros em destaque e permite ao leitor efetuar comentários 

sobre os mesmos;
● Acervo - apresenta todos os livros da biblioteca permitindo ao leitor uma passada por todos os 

títulos visualizando as capas, o formato (e-pub ou PDF) e acessar o livro ao clicar e algum deles;

Nota:
Esta tela também pode ser acessada pelo link:  https://bvirtual.com.br



BV Pearson - página principal - menu (cont.)

Seu Acervo

● Minhas Listas - Apresenta listas criadas pelo leitor e os respectivos livros selecionados
● Continuar Lendo - Lista os livros cuja leitura está em andamento
● Cartões de Estudo - Apresenta os títulos dos livros em que foram criados cartões com perguntas 

e respostas
● Destaques e Notas - Disponibiliza os livros em que o leitor fez anotações e destaques
● Sugestões de Leitura - Lista livros de acordo com o perfil do leitor
● Livros Lidos - Apresenta o material bibliográfico consumido nas leituras
● Metas de Leitura - Permite fixar metas de leitura, bem como alterar as opções feitas.



BV Pearson - dispositivos para acesso

Celular e Tablet

● Baixar o aplicativo “Biblioteca Virtual by Pearson”
● Fazer o login
● Fazer a seleção das preferência, conforme opções apresentadas
● Na primeira vez é oferecido um tour (aconselhável seguir)
● Voi-la!  Você está novamente na Biblioteca virtual Pearson
● Aqui você pode baixar até 10 (dez) livros para leitura off-line que deverão ser utilizados em até 30 

dias. Depois disso os livros ficam indisponíveis. Será necessário baixá-los novamente para continuar 
utilizando
○ Para maiores instruções consulte: https://www.youtube.com/watch?v=ZmXJ0TwXfIo

● Embora em posições diferentes, as funcionalidades do aplicativo são as mesmas que já apresentamos

https://www.youtube.com/watch?v=ZmXJ0TwXfIo


BV Pearson - mais informações
A Biblioteca Virtual Pearson dispões de recursos sofisticados para atender as necessidades dos leitores.

Nem tudo foi apresentado aqui.

Disponibilizamos uma série de mini-cursos na página do SIBI (https://biblioteca.ifc.edu.br/).

Acesse a página, clique em “Pearson” no menu lateral e veja em detalhes cada recurso oferecido pela BV.
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