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 IFSP Presidente Epitácio

ACESSO AOS RECURSOS

DA BIBLIOTECA VIA

SMARTPHONE OU

TABLET: MOBILE

Alguns recursos informacionais da
biblioteca podem ser acessados via
aplicativos (app), mas outros precisam
de dicas de acesso. Confiram essas
informações para ajudar em suas
pesquisas!

Boa leitura e bons estudos!

A edição deste mês destaca os
modos de acesso via aplicativos
e outros meios

SUMÁRIO

Acesso para o sistema

biblioteca  Pergamum

- p. 1

Acesso para a

Biblioteca virtual

Pearson - p. 2

Acesso para normas

ABNT via Target

GetWeb - p. 4

Acesso para os

Periódicos CAPES - p. 3

Contato - p. 3



Para acessar o Pergamum use seguinte endereço
http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/

Acesso para o sistema biblioteca Pergamum P. 1

O Pergamum é acessado pelo navegador do
smartphone e tablet

Mas, eu acesso
e não sai desta

página!

Calma!
 

Encontre no
menu algo do

tipo:
navegação

como no
computador!

Menu

DICA: use o
Pergamum

normalmente,
como se estivesse
no computador!

http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/


Acesso para a Biblioteca Virtual Pearson P. 2

O aplicativo da Biblioteca Virtual Pearson é
encontrado para sistema Android e Apple

Abra o
aplicativo

da Biblioteca
Virtual

Pearson

Para o login
use seu e-mail

institucional (IFSP)
e senha do Suap.

Caso não consiga,
tente recuperar

a senha ou
entre em contato
com a biblioteca.

Ao abrir,
explore os

recursos,
defina suas

preferências
de leitura,
verifique e

compete seu
perfil.

Para buscar
livros, clique na

lupa e explore
temas, títulos e

autores.
 

Depois, clique
em Ler agora
para abrir as

páginas do livro.



P. 3Acesso para os Periódicos CAPES

O Periódicos CAPES é acessado pelo navegador Internet
do smartphone e tablet Para acessar use seguinte endereço

http://www.periodicos.capes.gov.br 

Faça o acesso pela CAFe na página inicial, assim o(a) aluno(a)
ou servidor(a) do IFSP será identificado(a) e terá mais recursos

de acesso aberto e completo.

DICA: é necessário login com
prontuário e senha do Suap,

mas caso não funcionar
avise na biblioteca

Escolha no
menu, a

busca por
assunto,
bases de

dados, livros
ou periódicos.

http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/
http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/


WhatsApp: (18) 3281-9596. Email: cbi.pep@ifsp.edu.br
Site https://pep.ifsp.edu.br/index.php/biblioteca-anna-deak

Siga nossas redes sociais:
Facebook https://www.facebook.com/BibliotecaAnnaDeakIFSPPEP/

Instagram @bibliotecaannadeak

P. 4Acesso para normas ABNT via Target GetWeb

CONTATO COM A BIBLIOTECA

O aplicativo Target GetWeb é encontrado por enquanto para
sistema Android

Abra o aplicativo, coloque seu e-mail institucional e busque uma norma

Encontre a norma,
clique em visualizar

Consulte a norma
online ou off-line

mailto:cbi.pep@ifsp.edu.br
https://pep.ifsp.edu.br/index.php/biblioteca-anna-deak
https://www.facebook.com/BibliotecaAnnaDeakIFSPPEP/
http://bibliotecaannadeak/

