
TUTORIAL:
ACESSO AOS E-BOOKS



Acesso via Meu Pergamum

Login e Senha Feevale





Biblioteca Virtual

Multidisciplinar

Ferramenta
em português Acesso 

remoto e 
opção de 
leitura 
offline

Impressão de 
até 50% 

do conteúdo 
do livro

Mais de 7 
mil títulos

de diversas
áreas

Opção de 
leitura em 
APP

❑ Base de dados de e-Books

❑ Diversas editoras





Primeiro acesso



Biblioteca Virtual

Cadastro que 
poderá ser usado 
para login no APP 
Biblioteca Virtual



Biblioteca Virtual



Biblioteca Virtual



Biblioteca Virtual



Impressão de créditos 
Biblioteca Virtual



Manual do aluno
Biblioteca Virtual



Biblioteca Virtual Universitária
APP para tablet e celular

Quando você faz download do APP da 
base de dados, é solicitado login e senha 

para acesso. 

Use o login e a senha cadastrados no 
primeiro acesso da base de dados.



Multidisciplinar + de 8 mil títulos Português

Acesso na 
Universidade, em 
casa e no trabalho

Leitura através de 
computador, tablet

e smartphone 
(Apple ou Android)

Anotações 
eletrônicas nas 

páginas

Criação de
cartões de estudo

Possibilidade de 
audiobook

Impressão de todo 
o conteúdo do 
livro, de 2 em 2 

páginas













Biblioteca Digital PROVIEW

❑Base de dados de e-Books da área 
jurídica;

❑Toda em português;

❑Para saber como acessar a base de fora da 
universidade, clique AQUI.

https://www.feevale.br/Comum/midias/17bb69c7-56af-4f03-b21d-e1a5432bdba8/ACESSO_REMOTO_PROVIEW.pdf








eBook Academic Collection

❑Bases de dados específica de eBooks;

❑Mais de 150 mil títulos;

❑Conteúdos multidisciplinares;

❑Maioria dos títulos em inglês;

❑PDF, ePub, permitido download.



eBook Clinical Collection

❑Bases de dados específicas de eBooks;

❑Cerca de 3000 títulos; 

❑Conteúdos da área da saúde;

❑Maioria dos títulos em inglês;

❑PDF, ePub, permitido download.











Se ainda assim 

você tiver dúvidas, 

veja este vídeo. 

Poderá te ajudar!

https://www.youtube.com/watch?v=7FeGqPC3xHI&feature=youtu.be


Horários de Atendimento
Serviço de Referência

De segunda a sexta-feira: 
08h15 às 12h
13h às 22h15

Aos sábados:
08h15 às 12h

13h às 17h



Contate-nos!

http://www.feevale.br/biblioteca

http://facebook.com/bibliotecafeevale

biblio@feevale.br

Central: +55 51 3586-8927

Central: +55 51 3586-8927

http://www.feevale.br/biblioteca
http://facebook.com/bibliotecafeevale
mailto:biblio@feevale.br



