


1 - Acesse o Site do Sistema de Bibliotecas da UFMS : www.bibliotecas.ufms.br. 

2 – Clique em “Catálogo Online – Pergamum”.

http://www.bibliotecas.ufms.br/


3 – Para acessar os livros da Biblioteca Virtual Pearson faça seu “Login” no Catálogo Online Pergamum.



4 – Coloque seu Usuário e Senha e clique em “Login”.

5 – ATENÇÃO: é o mesmo Usuário e Senha utilizados para empréstimo de livros físicos nas Bibliotecas da UFMS!

*Se você ainda não tem cadastro no Sistema de Bibliotecas da UFMS entre em contato conosco: biblioteca.prograd@ufms.br

mailto:biblioteca.prograd@ufms.br


6 – Você estará logado e terá acesso aos livros da Biblioteca Virtual Pearson.



7 – Pesquise por título, autor ou assunto.

8 – Clique no cadeado



9 – Ao acessar pela 1ª vez um livro da Biblioteca Virtual Pearson faça seu cadastro na plataforma. O cadastro é 

obrigatório e será realizado apenas uma vez.

10 – Coloque o CPF, assinale a opção “Estou de acordo com os termos de uso da Biblioteca Virtual” e clique em 

“Continuar”.



11 – Coloque seus dados

e ao final clique em

“Criar meu usuário”.



12 – Selecione e defina suas preferências.



13 – Caso não queira definir suas preferências neste momento, clique em “Pular”.



14 – No 1º acesso à Biblioteca Virtual Pearson o usuário será direcionado à tela de pesquisa. Clique e digite 

o nome do autor ou o título do livro que deseja.



15 – Ao digitar autor ou título, a Biblioteca Virtual Pearson apresentará as opções disponíveis. 

Clique na opção desejada.



16 – Clique na livro.



17 – Clique em “Ler agora”.



18 – Uma nova guia será aberta, aguarde.



19 – Faça a leitura.



20 – Para realizar a leitura é possível navegar pelos botões sinalizados na figura abaixo.



21 – Utilize também as ferramentas apresentadas pela Biblioteca Virtual para facilitar a leitura.

22 – Atenção! Não é possível imprimir os livros apresentados. A impressão é feita mediante

pagamento do usuário junto à empresa Pearson.



23 – Para sua segurança, ao término de seu estudo, volte à página inicial da Biblioteca Virtual Pearson,

clique no local sinalizado na figura abaixo e clique em “Sair”.



24 – Também para sua segurança, na página de pesquisa do Catálogo Online Pergamum, clique em “Logout” para

encerrar sua sessão.



Informações: 

biblioteca.prograd@ufms.br

Telefone: 3345-7175

mailto:biblioteca.prograd@ufms.br

