
 
  
 

Tutorial 
 

Circulação de materiais  
 
 
 



 
 
 
 

Tutorial elaborado para auxílio aos 
usuários nas consultas, renovações 
e reservas de materiais. 



 
 
 
 
 

Pesquisa de materiais 



Endereço: http://pergamum.ufpel.edu.br 

 



Pesquisa detalhada 



Passo 1: Selecionar a biblioteca 

Ao clicar abrem 
as bibliotecas 
disponíveis. 



Passo 2: Selecionar o tipo de material 

Após selecionar o 
tipo de material, 
clicar em Fechar 

Ao clicar abrem os 
tipos de materiais. 

Após selecionar 
clique em Fechar. 



Passo 3: Exemplo de pesquisa por título 

Digitar o título 
e clicar em 
Pesquisar 



Passo 4 – Detalhamento da obra 
selecionada  

Este código é o 
endereço da obra 

na estante. 

Localização do 
material na estante. 



Detalhamento da obra selecionada - 
exemplares 



Exemplares 

Quantidade e 
situação do material. 



Detalhamento da obra selecionada 
- referência 



Referência 



 
 
 
 
 

Reserva de materiais 



Como fazer reserva: 
• LEMBRETE: Só é permitida a reserva para 

materiais que estão emprestados. 
 

• Pesquisar a obra desejada e ver os 
detalhes, conforme  exemplo a seguir: 



Reserva 

Após verificar que o 
material está emprestado – 

Ir em Reserva  



Solicita dados para a reserva: 
Digitar o código de 
usuário que aparece 
impresso nos recibos 
da biblioteca. 

Prestar atenção na 
biblioteca que está sendo 

feita a reserva, pois 
somente na escolhida a 

reserva estará disponível. 



       Acessando Meu Pergamum: 

Digitar matrícula, 
senha e clicar em 

Acessar 

Possui 3 opções de 
acesso. 



Meu Pergamum: 

Matrícula refere-se ao código de 
usuário que aparece impresso nos 
recibos da biblioteca. 



Meu Pergamum 

Nesta página o usuário tem acesso 
às suas reservas, materiais 
pendentes, débitos com as 

bibliotecas, renovações, histórico 
de suas pesquisas, entre outros. 



 
 
 
 
 

Renovação de materiais 



Renovação 

Clicar em renovação. Abre todos 
os empréstimos que o usuário 
possui. Na próxima tela marcar 
os que deseja renovar e clicar 

em Gravar. 



Renovação 

OBS:  
Podem ser feitas 3 renovações pela 

Internet, na 4ª renovação o usuário deve 
realizá-la no balcão de empréstimo da 
biblioteca, com o material em mãos. 

Se o material possuir Reserva, o sistema 
não permitirá a Renovação. 



Caso em que a renovação não foi 
possível: 



Caso em que a renovação foi 
concluída: 



Reservas 

Em caso de desistência 
da reserva, cancelar 

aqui. 

A reserva fica disponível na 
biblioteca por 24 horas.  



Visualização de débitos 



Materiais pendentes: 

Aqui é possível ver 
o histórico dos 
empréstimos. 



 
 
 

Como salvar as pesquisas 
e enviar por e-mail: 



Fazer login: 

Digitar matrícula 
e senha. Clicar em 

Login. 



Fazer login: 

Digitar matrícula 
e senha. Clicar em 

Login. 

Digitar o código de 
usuário que aparece 
impresso nos recibos 
da biblioteca. 



Usuário logado 



Pesquisa por autor – Usuário logado 

É possível adicionar 
todos os resultados na 
cesta, ou apenas 
alguns selecionados. 



Verificar a cesta: 



Visualizando cesta em formato de 
referências 

Digitar os dados 
solicitados e enviar 
por e-mail. 



Encerrando a pesquisa: 



IMPORTANTE: 

 
•Dirija-se ao balcão de 

empréstimo das bibliotecas 
para cadastrar sua senha. 



 
 
 

Para esclarecer suas dúvidas entre 
em contato com os bibliotecários que 

atendem a biblioteca do seu curso. 
 
 
 

Elaboração: Sistema de Bibliotecas da UFPel. 


