
TUTORIAL

Solicitação de empréstimo no
Sistema Pergamum

Destinado aos usuários do Sistema Pergamum UFPel

de acordo com as medidas instituídas para prevenção a COVID- 19

Tutorial elaborado pela Equipe Pergamum UFPel



PASSO 1 Acessar o catálogo Pergamum em: https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/

pesquisar o material do seu interesse e clicar em  “solicitação de empréstimo”.

OBSERVAÇÃO: 

a aba solicitação de empréstimo só fica visível para materiais físicos;

só é possível solicitar materiais com  tipo de empréstimo normal, ou seja, não é possível pedir  

obras de consulta local.

https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/


PASSO 2 Realizar o preenchimento completo do formulário. Selecionar os campos 1 a 4 se

houver necessidade. No campo 5 - MATRÍCULA preencher: a) se aluno de graduação, digite 01

mais a MATRÍCULA; b) se aluno de pós-graduação, digite 04 mais a MATRÍCULA;

c) se servidor, digite 03 mais o SIAPE (complete com zeros + seu SIAPE após 03 para totalizar 10

dígitos. Exemplo: 0301054376). No campo 6 - preencher com a senha do sistema Pergamum.

Após selecionar o campo 7 e 8. Em seguida preencher com telefone e e-mail para contato e clicar

em “confirmar”.



PASSO 3 Aparecerá um aviso mencionando que a solicitação de empréstimo foi efetuada.

Aguardar o retorno da solicitação de empréstimo por e-mail. O atendente irá enviar a data e

horário do agendamento. IMPORTANTE: responder o e-mail recebido confirmando SE VAI

COMPARECER NA DATA E HORÁRIO do agendamento.



OBSERVAÇÃO

Caso deseje visualizar a situação da sua solicitação de empréstimo, acessar

https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php e clicar em “meu pergamum”.

https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php


Em MATRÍCULA preencher: 

a) se aluno de graduação, digite 01 mais a MATRÍCULA; b) se aluno de pós-graduação, digite 04 

mais a MATRÍCULA; c) se servidor, digite 03 mais o SIAPE (complete com zeros + seu SIAPE 

após 03 para totalizar 10 dígitos. Exemplo: 0301054376). Após digitar a senha do pergamum e 

clicar em “acessar”.



Selecionar “solicitações” e clicar em “consulta ao malote”.



Selecionar o período desejado e após filtrar a situação. Clicar em “mostrar”. Na

situação “aguardando” – atendente ainda está verificando a disponibilidade do item;

“disponível” – atendente separou o material e informou a data e horário da retirada;

“finalizado” – o usuário já retirou o material e a solicitação foi atendida; “não

finalizado/não atendido” o item não está disponível ou usuário não compareceu ao

agendamento.

Para sair, clicar em “logout”.



ORIENTAÇÕES

No dia do empréstimo, é OBRIGATÓRIO comparecer portando documento oficial

com foto;

Para a segurança de todos, ao chegar na biblioteca: higienizar as mãos com álcool

gel, sanitizar os sapatos, não retirar a máscara e respeitar o distanciamento;

Será permitido apenas a entrada de uma pessoa por vez, e a sua permanência se

dará somente para o atendimento da solicitação de empréstimo;

Há todo um protocolo de prevenção a COVID – 19 a ser seguido entre os

empréstimos, por esse motivo, NÃO SE ATRASE;

•Caso o usuário não compareça ao agendamento, o mesmo terá que fazer uma nova

solicitação de empréstimo;

•É possível efetuar apenas três solicitações por biblioteca;

•O acervo está fechado ao público;

•Os computadores, mesas e as salas de estudo não estão disponíveis para uso.

•Para preservação do acervo, não é permitido higienizar os materiais. A utilização de

álcool gel e outras substâncias sanitizantes, podem causar danos irreversíveis.

Como medida preventiva, além do acervo fechado, adotamos o período de

quarentena de 7 dias para todos materiais que são devolvidos.



DÚVIDAS

Biblioteca Campus Porto atendimento.bcp@ufpel.edu.br 

Biblioteca de Ciências Sociais atendimento.bcs@ufpel.edu.br

Biblioteca do Direito bibli_direito@ufpel.edu.br 

Biblioteca de Educação Física bibesef@ufpel.edu.br 

Biblioteca de Odontologia atendimento.bibliodonto@ufpel.edu.br

Biblioteca de Medicina bibmed@ufpel.edu.br

Biblioteca de Ciência e Tecnologia bibct@ufpel.edu.br

Biblioteca de Ciências Agrárias bibca@ufpel.edu.br
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