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1. Tutorial para pesquisa básica no catálogo online do Pergamum 

da Divisão de Biblioteca da UFSJ

Há 2 opções de acesso:

Pela página da Biblioteca, clique em “Pesquisa ao acervo”, no link: www.dibib.ufsj.edu.br 

Ou acesse direto a página de Pesquisa no Pergamum, no link:  www.biblioteca.ufsj.edu.br

 
 

http://www.dibib.ufsj.edu.br/
http://www.biblioteca.ufsj.edu.br


Digite o termo desejado e clique em “Pesquisar”.

Realizando a pesquisa



Para obter um resultado mais assertivo, refine sua pesquisa utilizando os recursos em 
“Opções de consulta”



A pesquisa pode ser por “Palavra”, escolhendo as opções por título, por assunto, por 
autor ou livre.



Ou pode ser por “Índice”, com várias outras opções



Selecione a Unidade de Informação



Selecione o material desejado



Observe que após clicar em “Pesquisar” aparecerão os resultados da busca (títulos elencados 
numericamente). 

Caso o resultado tenha sido muito amplo, você pode refinar mais a sua pesquisa, escolhendo os itens 
disponíveis à esquerda da tela.



Clicando em “Exemplares” você visualiza o total de exemplares, qual a sua localização, quantos estão 
disponíveis e quantos estão emprestados.



Havendo exemplares disponíveis no acervo, anote o número de chamada (informações da etiqueta do 
livro) e encaminhe-se ao acervo para encontrá-lo.



2. Meu Pergamum

Recurso  disponível aos usuários cadastrados nas Bibliotecas da UFSJ.

No Meu Pergamum é possível visualizar:

➔ Renovação de materiais, 

➔ Alteração de Senha,

➔ Consulta de material pendente, 

➔ Débito 

➔ Histórico

Acesse o catálogo online pelo endereço www.biblioteca.ufsj.edu.br

○

http://www.biblioteca.ufsj.edu.br/
http://www.biblioteca.ufsj.edu.br


Acesso ao Meu Pergamum

                                          Primeiro clique em Login e depois em Meu Pergamum

Para alunos:
Login: matrícula
Senha: CPF

Para servidores (técnicos e docentes)
Login: matrícula UFSJ de 4 dígitos
Senha: CPF



Extrato e Renovação

Na opção “Títulos pendentes” consta todos os materiais que estão emprestados para você. (Extrato)

Para renová-los, basta clicar em Renovar.

Se você estiver com alguma pendência com a biblioteca ou se o livro estiver com reserva, o Pergamum 
não realizará a renovação.



Reserva

Para realizar a reserva é necessário realizar o login no Pergamum, citado anteriormente. 

Após realizar o login, seu nome aparecerá em verde no canto superior direito da tela.



Realize a pesquisa e clique em “Exemplares”



Só é possível realizar a reserva dos livros físicos, se todos os exemplares estiverem 
emprestados ou indisponíveis. 



Clicando em Reserva, abrirá uma tela que deverá ser preenchida pelo solicitante. 
Após confirmar, estará concluída a reserva. 



Quando retirar o livro reservado?

É de responsabilidade do usuário monitorar a reserva. O sistema Pergamum envia um e-mail ao usuário 
avisando que o livro reservado está disponível, no Balcão de Atendimento, para o empréstimo. Para isso, 
mantenha o e-mail atualizado no cadastro da Biblioteca. No Meu Pergamum, também é possível 
visualizar a reserva. Veja em seguida.

Prazo da reserva

O livro reservado ficará à disposição do usuário o dia que o livro chegou e mais um dia útil. Não retirando 
o livro nesse prazo, ele será encaminhado para o próximo da fila de reserva ou voltará para a estante.



Verificando as reservas no Meu Pergamum

Em Títulos reservados você pode conferir suas reservas,  verificar se a reserva já está disponível, verificar 
a sua posição na fila ou cancelá-la.



Cesta permanente

Crie a Cesta permanente com os itens de seu interesse.

No resultado da sua  pesquisa, marque os itens que você quer armazenar os dados. Clique na aba Cesta. 
Marque todos e clique em Enviar lista para Cesta permanente.



Alteração de senha do Pergamum

Clicando em Login, há a opção “Esqueci minha senha!”



Dentro do Meu Pergamum você também tem a opção de “Alteração de senha”



Dúvidas, informe-se no Balcão de Circulação ou pelo e-mail da biblioteca do seu campus:

Campus CSA - biblioteca.csa@ufsj.edu.br

Campus CDB - biblioteca.cdb@ufsj.edu.br

Campus CTAN - biblioteca.ctan@ufsj.edu.br

Campus CAP - biblioteca.cap@ufsj.edu.br

Campus CCO - biblioteca.cco@ufsj.edu.br

Campus CSL - biblioteca.csl@ufsj.edu.br


