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"E esse é o segredo da
felicidade e da virtude:
amarmos o que somos
obrigados a fazer."

Admirável Mundo Novo,
de Aldous Huxley

NÃO FIQUE EM DÉBITO COM A BIBLIOTECA

Solicitações
de
diploma,
trancamento
e
transferência estão condicionados a emissão de
negativa de débito na biblioteca
A Certidão de negativa de débito é emitida aos usuários que estão
se desligando da instituição e que não possuem nenhuma
pendência na biblioteca. O documento é necessário para solicitação
de diploma, trancamento e transferências.
Se você é alunos formando, ou está solicitando trancamento ou
transferência, e possui livros emprestados, fique atento ao
agendamento da devolução. O agendamento está sendo realizado
por e-mail (biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br).

SIGA A BIBLIOTECA

Encaminhe dúvidas e sugestões:
biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br
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Débitos de multa devem ser
consultados no Meu
Pergamum. (Menu Empréstimo
> Débitos). As multas são
pagas exclusivamente no
Banco do Brasil, ou via Multa
Solidária.

Alunos formandos também
precisam providenciar a
entrega do TCC (caso houver),
de acordo com as orientações
constante no link.
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BIBLIOTECA VIRTUAL DA PEARSON JÁ ESTÁ DISPONÍVEL PARA
ACESSO GRATUITO DE ESTUDANTES E SERVIDORES DO IFSUL

Plataforma oferece acesso on-line a mais de 8.000 títulos de e-books
A Biblioteca Virtual da Person é o mais
novo serviço das Bibliotecas do IFSul para
acesso
remoto
à
disposição
da
comunidade IFSul. A plataforma oferece
acesso on-line a mais de 8.000 títulos de
livros eletrônicos em mais de 40 áreas do
conhecimento e pode ser consultada pela
comunidade do IFSul, ininterruptamente,
24 horas por dia.

Além dos selos editoriais da Person,
integram o acervo as editoras: Contexto,
Ibpex/Intersaberes, Cia das Letras, Casa
do Psicólogo, Rideel, Aleph, Papirus,
Educs, Jaypee Brothers, Callis, Lexikon,
Summus, Interciência, Autêntica, Vozes,
Freitas Bastos, Oficina de Textos, Difusão,
EdiPucRs, Brasport, Labrador, Yendis,
Blucher e Atheneu.

Para acessar a Biblioteca Virtual da Pearson é

A Plataforma da BV está disponível tanto na

necessário

versão

ter

cadastro

no

Sistema

Pergamum da Biblioteca.

web

(https://plataforma.bvirtual.com.br/), como no

Se você já é cadastrado no Sistema da

formato aplicativo para aparelhos com iOS e

Biblioteca, siga as orientações do Tutorial

Android.

da Biblioteca Virtual da Pearson.
Se

você

não

tem

cadastro

ou

quer

Entre

os

recursos

disponíveis

estão

as

recuperar a senha no sistema entre em

ferramentas de anotação, marcação de texto,

contato com a Biblioteca por meio do e-

listas

mail biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br.

cartões

personalizadas,
de

estudo

criação
e

metas

de
de

citações,
leitura;

impressão de até 50% do conteúdo dos livros,
O acesso poderá ser realizado diretamente

mediante pagamento adicional por parte do

pelo Catálogo da Biblioteca ou pela própria

usuário; acessibilidade para deficientes visuais

Plataforma da Biblioteca Virtual Person, opção

integrada na plataforma, além da integração

para conhecer todos os livros e recursos

com softwares de acessibilidade; e a opção de

disponíveis.

leitura off-line por meio do aplicativo.
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No primeiro acesso será necessário um cadastro realizado
diretamente por meio do Catálogo Online das bibliotecas
do IFSul, saiba mais!
No catálogo online da Biblioteca
(h t t p : / / b i b l i o t e c a . i f s u l . e d u . b r /) p o d e m
ser consultados tanto acervo físico
como o digital, sendo o que identifica
o acervo da Biblioteca Virtual é o
símbolo de cadeado,

Em seguida, você será direcionado à
plataforma da Biblioteca Virtual
Pearson. Preencha o campo com seu
CPF, leia os termos de uso, assinale os
campos correspondentes e clique no
botão “Continuar”.

Você será direcionado para a tela
abaixo, onde deve preencher os dados
de login e senha, que foram
previamente cadastrados na tela
anterior.
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No título escolhido, ao clicar em on-line
será solicitado login de acesso restrito.
O login é o número da matrícula, se
aluno, ou SIAPE, se servidor. E a senha é
a mesma utilizada na Biblioteca.

Preencha seus dados e crie uma
senha de acesso. A senha precisa ter
8 caracteres, com pelo menos uma
letra minúscula, uma letra maiúscula
e um número. Clique em “Criar meu
usuário”.

Pronto! Você está logado na
p l a t a f o r m a ! L e m b r e - s e q u e es s e
cadastro deverá ser realizado apenas
no primeiro acesso.

PÁGINA | 03

PRÊMIO PULITZER 2021

Conheça os premiados na categoria literatura

CONHEÇA 2 LIVROS QUE
JÁ GANHARAM O PRÊMIO

Em 11 de junho, o Prêmio Pulitzer anunciou os
vencedores de suas 22 categorias, a maioria delas
dedicada ao jornalismo.
Confira os premiados na
literatura:
FICÇÃO - O Vigia Noturno, de Louise Erdrich
Um romance polifônico majestoso sobre os esforços de
uma comunidade para impedir o deslocamento proposto
e eliminação de várias tribos nativas americanas na
década de 1950, interpretado com destreza e imaginação.
BIOGRAFIA - Os mortos estão surgindo: a vida de
Malcolm X, do falecido Les Payne e Tamara Payne
Um relato poderoso e revelador do ativista dos direitos
civis, construído a partir de dezenas de entrevistas,
oferecendo uma visão sobre seu caráter, crenças e as
forças que o moldaram.
POESIA - Poema de amor pós-colonial, de Natalie Diaz
Uma coleção de poemas ternos, comoventes e
desafiadores que exploram o que significa amar e ser
amado em uma América assolada por conflitos.

NÃO FICÇÃO - A mentira de Wilmington: O golpe
assassino de 1898 e a ascensão da supremacia branca ,
de David Zucchino
Um relato emocionante da derrubada do governo eleito
de uma cidade de maioria negra da Carolina do Norte
após a reconstrução que desembaraça um conjunto
complicado de dinâmica de poder que atravessa raça,
classe e gênero.
HISTÓRIA - FRANCHISE: The Golden Arches In Black
America, de Marcia Chatelain
Revela a história não contada de como o fast food se
tornou um dos maiores geradores de riqueza negra na
América. No livro, Marcia Chatelain analisa a relação
entre comunidades negras e o McDonald's.
CONHEÇA TODOS OS VENCEDORES EM: WWW.PULITZER.ORG/PRIZE-WINNERS-BY-YEAR
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Middlesex
Jeffrey Eugenides
P u b l i ca d o
em
2003,
conta
a
história de Cal Stephanides, um
homem de quarenta anos que vive
em Berlim. Ele vive uma vida
aparentemente
comum,
exceto
pelo fato de que nasceu como
Callie, uma garota hermafrodita
que não sabia que era um garoto
até a adolescência, após não ter
desenvolvido um corpo feminino.
Cal conta sua trajetória, desde a
imigração de seus parentes de
Monte Olimpo, Grécia, para Detroit
nos Estados Unidos, numa jornada
esperançosa para se encontrar.

Toda luz que não
podemos ver
Anthony Doerr
A obra conta a história de MarieLaure, uma garota cega que foge
com o pai durante a ocupação
nazista na França. Já na Alemanha,
u m g a r o t o ó r f ã o , W e r ne r , q u e m o r a
numa região de minas, junto com a
irmã mais nova, é fascinado por um
rádio que achou no lixo. O fascínio
o
leva
a
ser
especialista
no
aparelho, e assim consegue uma
vaga numa escola nazista. Werner
acaba cruzando o caminha de
Marie-Laure,
enquanto
ambos
tentam sobreviver.
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VERMELHO, BRANCO E SANGUE AZUL
A diversidade no topo da lista de mais vendidos
Duas semanas depois do dia em que se comemora o
Orgulho LGBT (28/06), a Lista dos Mais Vendidos do
PublishNews surgiu trazendo no topo da Lista Geral,
uma obra com essa temática.
Vermelho, branco e sangue azul é o primeiro
romance da/o não-binária/o Casey McQuiston que
estreou na lista dos mais vendidos em janeiro e de
lá pra cá, o livro que conta a história de Alex, filho
da presidente dos EUA que se apaixona pelo
príncipe da Inglaterra já vendeu 9.749 exemplares,
segundo o Painel Analítico do PublishNews+.
Casey participou de uma mesa do Flipop - Festival de literatura da Editora Seguinte focado no público
j o v e m – n a q u a l f a l o u m a i s s o b r e a o b r a , p a r a a s s i s t i r , c l i q u e a q u i.

CONEXÃO LEITURA

Indicações de leitura da nossa comunidade escolar
A Assinatura de Todas as Coisas, de Elizabeth Gilbert
A história, que se passa no século XIX, nos apresenta a vida de uma
protagonista que tem acesso a todo tipo de conhecimento teórico,
desenvolvendo uma inteligência invejável.
Porém, quando a vida impõe situações imprevisíveis, ela se vê obrigada a
explorar boa parte desse conhecimento na prática, por meio do mundo da
ciência botânica. E então surgem dúvidas sobre o que ela acreditava até
então, levando ao questionamento sobre se é possível a teoria conversar
de maneira pacífica com as crenças e experiências práticas.
por Diego Weber
(Auxiliar de biblioteca)
PARTICIPE DO CONEXÃO LEITURA E INDIQUE UM LIVRO!
Envie uma foto sua com o livro (ou só sua caso não tiver o livro físico), e um breve relato por escrito referente a
obra, ou o que você mais gostou dela. Não esqueça de informar seu nome, bem como o título e autor do livro
indicado. Diga também que autoriza a publicação da sua foto.
Mande tudo para o e-mail: biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br

ACONTECE NA BIBLIOTECA
Em virtude da pandemia, a biblioteca permanece
fechada por tempo indeterminado. O atendimento
remoto segue através do e-mail
biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br e pelas redes sociais
d a b i b l i o t e c a f a c e b o o k e i n s t a g r a m.
Agendamentos para devolução de materiais estão
sendo realizados via e-mail apenas aos alunos que
estão se desligando da instituição seja por
trancamento/cancelamento de matrícula ou
formatura. Aos demais alunos, a devolução ocorrerá
apenas no retorno presencial, as renovações estão
sendo realizadas automaticamente.
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EXPEDIENTE
© 2021, Instituto Federal Sul-rio-grandense
Câmpus Sapucaia do Sul.
O conteúdo e as opiniões expressas são da exclusiva
responsabilidade do(s) autor(es).
COORDENADORIA DE BIBLIOTECA
Av. Copacabana, 100
Piratini, Sapucaia do Sul - RS · CEP: 93216-120
Telefone: (51) 3452-9252
e-mail: biblioteca@sapucaia.ifsul.edu.br
Coordenação: Vanessa Levati Biff
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