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As plataformas Minha Biblioteca, ProQuest's Arts Ebook e Pearson disponibilizam e-books que contemplam
as áreas da Arquitetura/Urbanismo e Design. Ainda
disponibilizam off-line, cartões de estudo para revisão
de conteúdos, recursos de acessibilidade, entre outros.

Ao clicar se clicar nele, irá se abrir a tela LOGIN ACESSO
RESTRITO e deverá se seguir as instruções para o
acesso, conforme imagem seguinte.

Quem pode acessar?
Todos os alunos de graduação regularmente
cadastrados no Sistema de Bibliotecas da UFMG, como
também os Docentes.

Outras plataformas de e-books disponíveis
Árvore de livros
Para acessar esse conteúdo será necessário solicitar
autorização por e-mail para
bcentral-espacoleitura@bu.ufmg.br que enviará o
código de acesso.

Como acessá-los?
Na tela inicial do Catálogo online, o usuário deve digitar
o termo de pesquisa no campo de busca (título, autor,
ISBN ou assunto) e deve-se selecionar em Opções de
consulta/Tipo de obra a opção E-book.
O primeiro acesso irá variar conforme a base.
Pearson
E-book pertencente à Editora Pearson, o usuário deverá
preencher informações como CPF, nome, sobrenome, email e senha para o primeiro cadastro. A maioria dos ebooks está na língua portuguesa. Também existem ebooks em inglês e espanhol. Todos os recursos e
conteúdos
podem
ser
acessados
via smartphone, tablet ou computador.

O Pergamum apresentará o resultado da pesquisa e, ao
lado de cada obra, na opção online será possível
visualizar um cadeado.
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ProQuest's Arts E-book
Para acessar a plataforma, é necessário clicar em
‘solicitar conta’ no
link https://ebookcentral.proquest.com/lib/ufmgbr,
preencher o formulário de solicitação e aguardar
aprovação.

Minha Biblioteca
Nos resultados dos termos pesquisados, será possível
visualizar, próximo ao link da obra encontrada, um
cadeado que ao ser clicado abrirá uma tela solicitando o
login e senha de acesso ao usuário.
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Knowledge Unlatched (KU)
É uma base que foi incorporada ao catálogo online das
bibliotecas. Não requer cadastro para o seu acesso.
Os e-books disponíveis contemplam diversas áreas do
conhecimento. As obras de literatura encontram-se em
diversos idiomas, principalmente em inglês.
Fonte: https://cerrado.bu.ufmg.br/bu/
FAÇA O ACESSO E CONHEÇA ESSES E-BOOKS
Mais informações ou problema de acesso entre em
contato com a Biblioteca EA/UFMG no e-mail
bibref@arq.ufmg.br.
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