
TUTORIAL

Acesso aos E-books via Pergamum UFPel



1° Passo – Acessar https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/

2° Passo – Selecionar   Tipo de Obra > Livro eletrônico  

ou Coleção > Minha Biblioteca

ATENÇÃO: A plataforma Minha Biblioteca informa que o acesso aos livros eletrônicos deve ser feito 

utilizando os navegadores       Mozilla Firefox ou       Google Chrome. O navegador Edge NÃO 

possui os plug-ins necessários para o uso adequado de suas funcionalidades. 

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


Seleção por Coleção > Minha Biblioteca



3° Passo – Digite o termo de busca no campo

Pesquisa Geral e clique em



4° Passo – Na tela que apresenta o resultado da busca, 

clique no cadeado     , ao lado do título desejado



5° Passo – Ou efetue o login através do ícone              , informando os 

dados solicitados, para acessar todos os e-books resultantes da 

pesquisa, sem ter que revalidar o acesso



6° Passo – Na tela login*, informe o número de matrícula 

e senha, conforme orientações abaixo

* Caso a tela pop-up de login não abra, 

verifique se o seu navegador não está 

habilitado para bloquear pop-ups

Matrícula – O número de matrícula contém 10 

dígitos e é composto da seguinte forma:

a. Aluno de graduação: 01 + nº de matrícula 

(exemplo: 01XXXXXXXX)

b. Aluno de pós-graduação: 04 + nº de matrícula 

(exemplo: 04XXXXXXXX)

c. Professor ou técnico administrativo: 03 + 

(zeros) + Siape

(exemplo utilizando um Siape com 6 dígitos: 

0300XXXXXX)

Senha – mesma cadastrada no balcão de uma das 

bibliotecas do SisBi, para empréstimo do acervo.

01XXXXXXXX

••••



7° Passo – Feito o login você será direcionado à Minha 

Biblioteca, abrindo inicialmente a obra selecionada



PARA IMPRIMIR OU SALVAR PARTE DA OBRA

Clique no ícone     , selecione as páginas desejadas e clique em             . 

A plataforma permite imprimir (ou salvar em PDF) até 2 páginas por 

vez, tendo o limite de 15% por e-book.



8° Passo – Caso deseje pesquisar por outro título (e-book), 

basta clicar no ícone     , para ir para a tela de pesquisa 

da Minha Biblioteca 



9° Passo – Realizar a pesquisa no campo indicado, por 

título ou autor*

*A pesquisa por autor nessa plataforma deverá ser feita pela ordem direta do nome, ex.: 

Antônio Carlos Gil



Demais esclarecimentos, consulte o Tutorial Minha Biblioteca 

ou o bibliotecário que atende o seu curso/unidade

https://drive.google.com/file/d/1Bhw8cOzDihR5KVuwj3ZncKeZRlgLZBIn/view


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 bira@ufpel.edu.br

Biblioteca de Ciências Agrárias bibca@ufpel.edu.br

Coordenação de Bibliotecas cbib@ufpel.edu.br
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