
 

 

Sistema de Bibliotecas do IFSULDEMINAS 

 

Tutorial de acesso à Biblioteca Digital Pearson 

 

Para o primeiro acesso à biblioteca digital da Pearson, você deverá acessar o site 

https://biblioteca.ifsuldeminas.edu.br/biblioteca/index.php para que o sistema sincronize os 

seus dados com a biblioteca digital. Veja o passo a passo a seguir. 

Atenção: para o acesso à biblioteca digital você deverá ter preenchido o formulário 

de cadastro da biblioteca do seu campus! 

 

Primeiro acesso: 

1º passo:  

 

Acesse o site https://biblioteca.ifsuldeminas.edu.br/biblioteca/index.php e na caixa de 

busca pesquise administração de marketing. No primeiro resultado clique no símbolo do 

cadeado. 



 

2º passo: 

Digite seu número de matrícula (RA) ou SIAPE e senha cadastrados na biblioteca 

(aquela que você usa para renovações on-line e para empréstimos e renovações na biblioteca). 

Caso tenha esquecido a senha ou não seja cadastro, entre em contato com a biblioteca do 

seu campus. 

 

 

3º passo: 



Nesta tela clique em voltar para a tela de login, para que você seja redirecionado a tela 

de acesso da biblioteca digital da Pearson. 

 

 

4º passo: 

Nesta tela, digite seu CPF no login, com ponto e traço, e a senha padrão Campus2020 

e depois clique em “acessar”. 

 

 

Feito isso, você estará logado e com acesso aos materiais da biblioteca digital da 

Pearson. 



 

 

 

 

Alterando senha de acesso 

1º passo: 

Caso deseje alterar a senha de acesso, no canto superior direito clique no seu nome e 

depois em Meu perfil. 

 

 

 



2º passo: 

Desça a página e vá na opção “alterar senha de acesso”. Digite a senha padrão 

(Campus2020) e a nova senha, que deve ter, obrigatoriamente, letra maiúscula, minúscula 

e números e, no mínimo, 8 caracteres.  

 

 

Observações: 

1) Fiz o primeiro acesso, terei que entrar sempre pelo sistema Pergamum da biblioteca ou 

posso entrar direto pelo site da biblioteca digital? 

Resposta: Feito o primeiro acesso como exemplificado por este tutorial, você pode entrar direto 

pelo site https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login digitar seu CPF e senha (a padrão 

ou a alterada). 

2) Se eu entro pela página do sistema de biblioteca Pergamum eu tenho que fazer o mesmo 

processo inicial?  

Resposta: Sim. Caso você opte por entrar pelo sistema Pergamum, você terá que fazer o passo 

a passo acima. 

 

Bons estudos! 

 

SIB-IFSULDEMINAS 


