
Manual de procedimentos para utilização do sistema PERGA-
MUM – 
BIBLIOTECA  IFC Campus Concórdia

Em 2013, a biblioteca do Campus Concórdia inicia o ano com a implantação do sis-
tema Pergamum para gerenciamento das atividades da biblioteca,  dentre elas o
empréstimo, devolução, renovação, reservas. Deste modo apresentamos aqui um
pequeno manual de como utilizar o sistema para seu benefício; Desta forma todas
as observações em relação a reservas, atrasos e outras referentes a serviços pres-
tados pela biblioteca estarão sendo efetuados via e-mail, assim é responsabilidade
do usuário manter seu e-mail  atualizado junto a biblioteca. Observe o manual e
qualquer dúvida procure o balcão de atendimento da biblioteca.

1. Para renovação, reserva de materiais, alteração de senha e consulta de material
pendente clique em MEU PERGAMUM:

Em “Meu Pergamum” o Sistema PERGAMUM fornece a possibilidade de Renovação e
Reserva de  materiais, Alteração de Senha, e consulta de Material pendente, Débito
e Histórico. Além disso, possibilita a seleção de Áreas de interesse para DSI (Disse-
minação Seletiva da Informação). Através das informações fornecidas, quando a Bi-
blioteca adquirir algum material de interesse, é enviado um e-mail ao usuário in-
formando sobre a aquisição do material.



Ao clicar em “Meu Pergamum” abrirá uma tela solicitando a matrícula e senha do
usuário:

Após  preencher  os  dados,  clique  em  “Acessar”,  e  aparecerá  a  listagem  dos
materiais emprestados. E escolha a opção desejada no menu:



Para renovação: clique em empréstimo e selecione renovação.  Após selecionar o(s)
título(s) clique em gravar.

2. Para consultas sobre materiais disponíveis na biblioteca Concórdia:
a) Acesse a página www.ifc-concordia.edu.br
b) clique em biblioteca
c) acesse o link do pergamum
d) selecione a biblioteca do campus Concórdia



É possível escolher também os tipos de obra que deseja (livro, artigo, dissertação, 
etc.) ou realizar a pesquisa com todos os materiais disponíveis.

Inicie a pesquisa selecionando a busca por “Título”, “Assunto, “Autor” ou “Livre” e 
digite a palavra desejada na caixa de texto.



Após clicar em “Pesquisar” aparecerá o(s) resultado(s) da busca. Identifique o mate-
rial desejado e clique sobre o título da obra.

O Sistema PERGAMUM fornecerá todas as informações da obra selecionada. Des-
cendo  a  página,  aparecerá  a  aba  Exemplares”  apresentando  a  quantidade  de



exemplares que a Biblioteca possui e a situação destes exemplares (Disponível no
acervo ou Emprestado). Havendo exemplar “Disponível no Acervo” anote o número
de chamada (localização na estante) e busque o material no Acervo.

Se os exemplares estiverem todos emprestados, clique na aba “Reserva”. Aparece-
rá um formulário onde deverão ser preenchidas as informações sobre o material
(Volume, Biblioteca) e o solicitante (matrícula e senha). Clique em “Confirmar” para
realizar a reserva.



O Sistema PERGAMUM também oferece a Referência do material. Você poderá copi-
ar e colar a mesma. Isso é muito importante pois como você já deve saber todo ma-
terial utilizado em um trabalho de aula ou pesquisa deverá ser citado na lista de re-
ferências bibliográficas, evitando assim o plágio.

BOA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA. Esperamos que o mesmo atenda suas expectativas. 
Havendo dúvidas procure o balcão de atendimento da biblioteca.




