
COMO UTILIZAR A PESQUISA GERAL?
A pesquisa geral  permite  a busca por  palavra(s)  em qualquer  campo (autor,  título,  assunto e/ou termo livre),  ao realizar  a

pesquisa o sistema retornará como resultado as obras que contenham as palavras que foram inseridas na pesquisa.

Digite  o  termo no
campo indicado e clique
no botão “Pesquisar”.



Observe que após clicar em “Pesquisar” aparecerão os resultados da busca (títulos elencados numericamente) e também abrirá um
menu à esquerda para “Refinar sua busca”.

Se houver a necessidade de refinar a busca poderão ser selecionadas algumas opções como:
➢ Unidades de Informação: especificar a Biblioteca de determinado Campus.
➢ Tipo de obra: livros, periódicos, monografias, etc.
➢ Data de publicação.
➢ Somente com: disponível para empréstimo, disponível para reserva.



Para fazer busca avançada utilize a Pesquisa por Índice que recuperar os materiais cujo campo indicado no “Buscar por” inicie
com o argumento da pesquisa.

Selecionando a Unidade de Informação (Biblioteca Central, Campus II ou Infantil) e Tipo de Obra (livro, periódico, monografia,
etc) se obtêm uma pesquisa mais precisa.



Ao identificar o material desejado, clique na opção “Exemplares”.



Será aberta outra janela que mostrará a quantidade de exemplares disponíveis para o título selecionado e a situação de cada um
deles (consulta local, disponível no acervo, emprestado).



Havendo exemplares disponíveis no acervo anote o “Número de chamada”.



Se todos os exemplares estiverem emprestados (exceção Uso Exclusivo na Biblioteca) clique na opção “Reserva”.



Será aberta uma tela que deverá ser preenchida pelo solicitante. Após confirmar estará concluída a reserva.



Quando o exemplar emprestado for devolvido ficará à disposição do usuário por 24 horas. Será enviado um e-mail automático
pelo  sistema da Biblioteca (Pergamum) informando-o  da liberação para  empréstimo.  A liberação da reserva  pode ser  consultada
também no Meu Pergamum.
Requisitos para efetuar a Reserva:
➢ Ser professor, funcionário ou aluno, no caso do aluno este deve estar regularmente matriculado na Universidade.
➢ O usuário não poderá estar com livros atrasados ou débito pendente.
(*) O não recebimento do e-mail não isenta o usuário do cancelamento da reserva.



MEU PERGAMUM
Possibilita ao usuário acessar as informações referentes à: Renovação, Reserva, Material Pendente, Débito, Áreas de Interesse e

seu Histórico de empréstimos e reservas.
O acesso pode ser realizado por três pontos da tela inicial:



Ao clicar em “Meu Pergamum”  abrirá outra janela onde deverá ser digitado o código da matrícula e senha cadastrada na
Biblioteca.



Posicionando o mouse no menu, opção Empréstimo é possível visualizar opções: Renovação, Reserva, Débito, Histórico e Afastamento.
Renovação: Permite que o usuário  visualize  os  materiais  que estão emprestados em seu nome e realize  a  renovação dos mesmos,

individual ou simultaneamente.
Reserva: Permite que o usuário visualize os materiais que estão reservados em seu nome, verificando a situação da reserva (Aguardando,

Disponível). Possibilita o cancelamento de reservas antigas.
Débito: Serão visualizados tanto as multas geradas por atraso na devolução de material, como os débitos de serviços solicitados, cujo valor

ainda não tenha sido pago.
Histórico: Permite que o usuário visualize todos os empréstimos realizados entre um intervalo de datas.
Afastamento: Permite que o usuário visualize seus afastamentos na Unidade de Informação e ou na instituição, motivado por ocorrências,

como: atraso de livros, perda da carteira, perda de material, etc.



Para Renovar: Estando o usuário em situação regular (sem pendências de débitos nem de empréstimos) e, estando o
exemplar sem reserva, o usuário pode renovar o empréstimo.

Basta  clicar  na  opção  renovar  após  o  título  do exemplar  na  área  de  Títulos  pendentes  ou  acessar  o  menu  Empréstimos  →
Renovação.



Aba de  Títulos reservados: Permite que o usuário visualize os materiais que estão reservados em seu nome, verificando a situação da
reserva (Aguardando, Disponível), bem como a sua posição na fila de reservas. Possibilita também o cancelamento de reservas antigas.


