TUTORIAL PARA ACESSO AO ACERVO DA BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON

1. Acesse o Sistema Pergamum (catálogo de pesquisa das bibliotecas Unifesp):
https://biblioteca.unifesp.br

2. Faça login no Sistema inserindo seu CPF e senha cadastrada.

3. Insira o termo de busca e selecione a coleção Pearson

4. Escolha o título desejado clicando no cadeado correspondente.

5. Você será direcionado à Plataforma da Biblioteca Virtual Pearson.

6. Preencha o campo com seu CPF, leia os termos de uso da Biblioteca Virtual, tique os
campos correspondentes e clique no botão “Continuar”.

7. Pronto, você está logado na plataforma.

8. Atenção: observe que neste primeiro acesso você não foi direcionado imediatamente
ao livro que buscou no Pergamum, foi encaminhado à Biblioteca Virtual Pearson.
Neste caso, refaça sua busca nesta plataforma ou retorne ao Pergamum, realize a
pesquisa novamente e irá observar que não aparecerá mais o cadeado, indicando
acesso direto à obra.

Conheça, explore e aplique os
recursos da Biblioteca Virtual
Preparamos vídeos para você!
Clique em cada um dos temas abaixo
para conhecer os recursos da BV.
Primeiro acesso e cadastro
A página inicial da BV
Acessibilidade na BV
Sugestões de Leitura
Criar meta de leitura Aplicar filtros para refinar a busca
Criar listas de livros
Navegar no livro
Comprar de créditos de impressão
Realizar marcações e buscas de significados
no livro ePub
Fazer marcações em livros PDF
Fazer citações
Aplicar zoom e marcações no livro PDF
Ocultar marcações nos livros
Criar cartões de estudo
Pesquisar dentro do livro
Ouvir o livro (Text to speech)
Copiar link do livro
Navegar pelo menu lateral
Como baixar o manual e enviar mensagem
pela plataforma
Comprar um livro da BV
Baixar livro para leitura offline no app
Como ler o livro Off-line no aplicativo da BV

Assista aos vídeos tutoriais da BV
Utilize a câmera do celular para carregar o vídeo
ou clique nos links abaixo dos QR Codes.

Tutorial para
o Desktop

Tutorial para
o App

Inscreva-se em nossos
treinamentos!
Utilize a câmera do
celular para escolher
a data da sua
inscrição ou clique no
link abaixo.
✓ https://forms.office.com/r/Q2me4ZCA9A

