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Como acessar
a biblioteca e
fazer reservas



Use este link para fazer o LoginPara começar, acesse a página da FDC – www.fdc.org.br



E-mail: e-mail cadastrado
Senha: a mesma utilizada
para acesso ao Programa

Caso ainda não tenha senha,
clique em Primeiro acesso?

Como acessar a Biblioteca e fazer reservas



Escolha
Consulta ao acervo (Pergamum) -
Sistema de Bibliotecas FDC

Como acessar a Biblioteca e fazer reservas



Para consultar o catálogo,
digite um termo em Pesquisa Geral

Como acessar a Biblioteca e fazer reservas



Clique em Abrir mais opções de consulta
para filtrar sua pesquisa por título, assunto,
autor, livre e tipos de obra

Como acessar a Biblioteca e fazer reservas



Clique em Exemplares
para verificar a situação
do material no acervo

Como acessar a Biblioteca e fazer reservas



Caso os exemplares estejam
todos emprestados, clique
aqui para fazer a Reserva

Como acessar a Biblioteca e fazer reservas



Número de chamada
Anote este código para
localizar o material na estante

Como acessar a Biblioteca e fazer reservas



Como renovar
seus empréstimos 



Clique em
Meu Pergamum

para gerenciar
sua conta

Meu Pergamum

Como renovar seus empréstimos



Clique em Empréstimo
para escolher o procedimento desejado,
Renovar, Reservar ou verificar Débitos

Como renovar seus empréstimos



Acesso às
BASES DE DADOS 



Escolha
Bases de dados – Sistema de Bibliotecas FDC

Acesso às BASES DE DADOS



Você terá acesso às seguintes Bases de Dados:

Business S  ou    rce Ultimate (BSU)
EBSCO Discovery Service (EDS)
eBook Business Collection (EBSCOHOST)
Com Dinheiro
Pressreader
Minha Biblioteca
Portal de Periódicos CAPES
EMIS
Oxford Scholarship
Oxford Handbooks

Estas Bases de Dados oferecem textos na área de negócios, relatórios 
econômicos, perfis detalhados de empresas, dentre outros documentos.

Os textos encontram-se disponíveis, em sua maioria, na língua inglesa.

A Pressreader disponibiliza edições diárias de vários jornais.

Para acesso às Bases de Dados ComDinheiro e Minha Biblioteca,
solicite a senha para: biblioteca@fdc.org.br

Acesso às BASES DE DADOS



Acesso à 
Base EBSCO 



Acesso à Base EBSCO

Clique para
consultar a Base EBSCO



Clique em
EBSCOhost Research Databases

Acesso à Base EBSCO



Inserir em inglês a palavra-chave.
Assim que a palavra-chave é inserida,
abre uma aba com várias opções.
Observar a palavra que estiver
mais próxima do interesse.

Clique aqui para
Nova busca

Acesso à Base EBSCO



Clique em
Business Source Ultimate - Publications
É possível consultar as outras
publicações também.

Acesso à Base EBSCO



Procure a publicação desejada em
Business Source - Ultimate Publications

Clique no link para ver detalhes da publicação

Acesso à Base EBSCO



Clique no ano que deseja consultar

Acesso à Base EBSCO



Todos os exemplares disponíveis da
publicação selecionada aparecerão.

Clique no exemplar desejado para
que os artigos referentes a cada

exemplar possam ser consultados.

Acesso à Base EBSCO



Se desejar consultar vídeos,
clicar na aba superior Mais

Acesso à Base EBSCO



Especifique o(s) termo(s) de sua busca

Acesso à Base EBSCO



Selecione o vídeo desejado

Acesso à Base EBSCO



Acesso à 
Base EMIS 



Acesso à Base EMIS

Clique para
consultar a Base EMIS

Acesse: 

https://www.useloom.com/share/bd926d25ee17431589745b92b9ee92d

e assista o vídeo de apresentação para uso da Base EMIS.

https://www.useloom.com/share/bd926d25ee17431589745b92b9ee92d6
https://www.useloom.com/share/bd926d25ee17431589745b92b9ee92d6


Acesso à Base 
COMDINHEIRO



Acesso à Base COMDINHEIRO

A forma de acesso à Base de Dados 

COMDINHEIRO é diferente das demais bases 

assinadas pelo Sistema de Bibliotecas da FDC. 

Para acessá-la, é necessário a criação de um 

usuário e senha que deverão ser solicitados 

diretamente à Biblioteca, pelo e-mail 

biblioteca@fdc.org.br.

A Biblioteca dará o retorno com as orientações 

para acesso, em até 24 horas.

Clique para
consultar a Base
COMDINHEIRO



Acesso à 
Base PRESSREADER



Acesso à Base PRESSREADER

Clique para
consultar a Base
PRESSREADER



Clique em Selecionar Título ou
nas três barras horizontais

Acesso à Base PRESSREADER



Selecione as publicações por
Países, Línguas, Categorias ou
por Tipos - Jornais ou Revistas

Acesso à Base PRESSREADER



Clique nas publicações para ler

Acesso à Base PRESSREADER



Acesso à Base
MINHA BIBLIOTECA



Acesso à Base MINHA BIBLIOTECA

A forma de acesso à Base de Dados MINHA 
BIBLIOTECA é diferente das demais bases 
assinadas pelo Sistema de Bibliotecas da FDC. 

Para acessá-la, é necessário a criação de um 
usuário e senha que deverão ser solicitados 
diretamente à Biblioteca, pelo e-mail 
biblioteca@fdc.org.br, informando:
. Nome completo
. E-mal cadastrado na FDC
. CPF

A Biblioteca fará o cadastro e retornará o e-mail 
com as orientações para acesso, em até 48 horas.

É importante ressaltar que para a base MINHA 
BIBLIOTECA, excepcionalmente, o acesso só será 
válido enquanto o participante estiver em curso 
na FDC e às demais categorias de usuários 
enquanto fizerem parte do quadro de 
colaboradores da instituição. O acesso será 
suspenso para os usuários que não utilizarem a 
referida base por um período superior a três 
meses. Sendo que, se for preciso reativar o acesso, 
o usuário deverá realizar o processo descrito 
novamente. 

Clique para
consultar a Base
MINHA
BIBLIOTECA



Acesso à Base
MINHA BIBLIOTECA

A forma de acesso à Base de Dados Minha Biblioteca é 

diferente das demais bases assinadas pelo Sistema de 

Bibliotecas da FDC. 

Para acessá-la, é necessário a criação de um usuário e 

senha que deverão ser solicitados diretamente à 

Biblioteca, pelo e-mail biblioteca@fdc.org.br, 

informando:

. Nome completo

. E-mal cadastrado na FDC

. CPF

É importante ressaltar que para a base Minha 

Biblioteca, excepcionalmente, o acesso só será válido 

enquanto o participante estiver em curso na FDC e às 

demais categorias de usuários enquanto fizerem parte 

do quadro de colaboradores da instituição. O acesso 

será suspenso para os usuários que não utilizarem a 

referida base por um período superior a três meses. 

Sendo que, se for preciso reativar o acesso, o usuário 

deverá realizar o processo descrito novamente. 



PATROCÍNIO REALIZAÇÃO

EMPRÉSTIMOS

Os livros poderão ser retirados em uma das
bibliotecas da FDC, nos Campi Aloysio Faria,
Belo Horizonte e São Paulo.

A Biblioteca oferece o serviço de “Empréstimo Domiciliar”,
se necessário, encaminhando o material via SEDEX.
As despesas postais são de responsabilidade do solicitante.
O empréstimo domiciliar é de 15 dias, podendo ser renovado,
desde que não haja reserva para o título.

BIBLIOTECA CAMPUS BH 
Rua Bernardo Guimarães, 3071 
Santo Agostinho
30140-083 – Belo Horizonte/MG
Segunda a Sexta-feira, das 8h30 às 21h30
Sábado, de 8h às 14h 
(31) 3299-9730 / 9732

SALA CAMPUS SÃO PAULO 
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.184, 15º andar
Vila Olímpia
04548-004 - São Paulo/SP

biblioteca@fdc.org.br

(31) 98872-4298
Sistema de Bibliotecas FDC

https://bibliotecas.fdc.org.br/

VISITE O BLOG

BIBLIOTECA WALTHER MOREIRA SALLES 
Av. Princesa Diana, 760 
Alphaville Lagoa dos Ingleses 
34018-006 – Nova Lima/MG
Segunda a Sexta-feira, das 8h30 às 17h30
(31) 3589-7297 / 7650




