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APRESENTAÇÃO
Desde o dia 18 de maio de 2015 encontra-se em funcionamento na Biblioteca
Vicente Themudo Lessa a Rede Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas, a
implantação do novo sistema possibilita aos usuários maior autonomia e praticidade
nos serviços oferecidos, dentre elas: renovação e reserva de exemplares através de
qualquer local com acesso a internet pelo site da instituição; empréstimo com a
utilização de biometria (para maior segurança do usuário) e envio de informações
através do e-mail do usuário (é responsabilidade do usuário manter seu e-mail
atualizado junto à biblioteca).
Abaixo, algumas instruções com o objetivo de auxiliar os usuários da biblioteca na
utilização do sistema Pergamum.
Qualquer dúvida procure nossos atendentes ou entre em contato pelo telefone (11)
3111-7310 ou pelo email: biblioteca@fatipi.edu.br
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1. PESQUISA NO CATÁLOGO ONLINE DA BIBLIOTECA
O link do Catálogo Online da Biblioteca está disponível no site da FATIPI em:
http://fatipi.edu.br/discentes/biblioteca/
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1.1 BUSCA LIVRE/PESQUISA GERAL
A Busca Livre/Pesquisa Geral permite que o usuário faça uma pesquisa no acervo da
biblioteca utilizando um termo ou palavra desejada, como por exemplo, título, autor,
série, assunto, etc. O sistema apresentará todas as obras que abranger o termo
digitado em qualquer posição do texto.

Digite o termo/palavra
desejada e click em
Pesquisar.

Quantidade de materiais
resgatados c/ o termo
solicitado.
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1.2 PESQUISA REFINADA
Aqui você tem a opção de refinar a sua pesquisa e determinar em qual campo irá
buscar o termo escolhido.
DICA: para que a pesquisa torne-se mais FÁCIL e ÁGIL, busque pelo TÍTULO da obra ou
pelo ÚLTIMO SOBRENOME do AUTOR.

Click aqui para abrir
Mais Opções De
Consulta.

1.3 GUIAS – DETALHAMENTO DA OBRA
Abaixo de cada título listado, estão disponíveis GUIAS que permitem ver o
DETALHAMENTO DA OBRA.
DICA: Antes de buscar o livro na estante, verifique na aba EXEMPLARES se o material
está DISPONÍVEL para empréstimo.
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1.3.1 EXEMPLAR

Situação do
material.

1.3.2 DETALHES DA OBRA
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1.3.3 REFERÊNCIA

1.4 RESERVA
ATENÇÃO: Só poderá ser feita a reserva de materiais que NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS
no acervo.
Digite o termo desejado.

Click na opção Exemplares para
verificar a situação dos
exemplares. Lembrando que a
Reserva só será feita se TODOS
OS EXEMPLARES ESTIVEREM
EMPRESTADOS.
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Data de
DEVOLUÇÃO
PREVISTA.

Situação do
material.

Click na opção
Reserva.

Número de Reservas
cadastradas.

Digite seu Login e
Senha e click na opção
Confirmar.
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Quando o material reservado pelo usuário estiver disponível, o sistema enviará um
e-mail avisando a disponibilidade do material.
ATENÇÃO: O material ficará disponível por 2 dias, caso o solicitante não o retire no
balcão de atendimentos da biblioteca dentro do prazo, a reserva será cancelada
automaticamente e será dada continuidade na lista de reservas.

Confirmação da
Reserva efetuada.

1.5 CESTA
Aqui você poderá fazer uma seleção/lista de materiais de seu interesse.
Digite o termo desejado e selecione os materiais de seu interesse na pesquisa:

Selecione o material
desejado
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Selecione o material
desejado

Click na aba CESTA.

Note, que os
materiais
selecionados foram
listados.

Preencha os campos
necessários para receber a
lista por e-mail.
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Confirmação do
envio do e-mail.

1.5.1 CESTA PERMANENTE
A

Cesta

Permanente

permite

que

você

mantenha

uma

lista

de

bibliografias/referências, para futuras consultas no seu usuário no Meu Pergamum.
3º
2º
Selecione a opção
Cesta Permanente.
1º
Selecione os
materiais desejados.

Após esta mensagem,
abrirá uma tela de Login
no Pergamum.

Logue c/ o seu usuário e senha (os
mesmos utilizados para acesso no
Meu Pergamum) para liberar a lista
da Cesta Permanente no seu usuário
do Meu Pergamum.

Confirmação de que a
lista selecionada foi
inserida na sua Cesta
Permanente do Meu
Pergamum.
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2. MEU PERGAMUM – ÁREA DO ALUNO/PROFESSOR
O MEU PERGAMUM é a área destinada aos alunos e professores para que possam
consultar detalhes e a situação dos materiais emprestados a eles, assim como, reserva,
histórico de empréstimo, débito, afastamento, efetuar renovações, alterar senha,
atualizar dados pessoais, além de outras funcionalidades que estarão disponíveis em
breve.
2.1 RENOVAÇÃO DE MATERIAIS

Click na opção Meu
Pergamum.

Insira o seu Usuário e
Senha, em seguida,
click no botão
Acessar.
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2.1.1 OPÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATERIAL (UM A UM)
Aqui você tem a opção de renovar os materiais um a um, devido aos empréstimos
feitos em dias diferentes.
Quantidade de
Renovações. Máximo 3
Renovações.

Confirmação de
Renovação do Material.

Click na opção Recibo
por E-mail, caso queira
receber o recibo da
renovação que foi feita.

Click no botão
RENOVAR para
renovar o material
desejado.

14

Confirmação do
envio do Recibo por
e-mail.

2.1.2 OPÇÃO DE RENOVAR MAIS DE UM MATERIAL AO MESMO TEMPO
Click em Empréstimo ->
Renovação.
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Marque os materiais que
deseja renovar, em
seguida, click no botão
GRAVAR.

Confirmação de
Renovação.
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ATENÇÃO: O material NÃO PODERÁ SER RENOVADO NO SISTEMA em caso de: atraso,
reserva, afastamento, empréstimo especial e limite de renovações excedida.
Em caso de ATRASO na devolução do material o aluno deverá levá-lo
à Biblioteca para que seja dada a baixa e feito um novo empréstimo, caso NÃO HAJA
RESERVA.

2.2 CESTA PERMANENTE (APENAS CONSULTA)
Nesta opção, você pode consultar e excluir itens na Cesta Permanente.
Após

ter

feito

todos

os

procedimentos

para

criar

a

sua

lista

de

bibliografias/referências indicados na pág. 10 deste documento, acesse o Meu
Pergamum e selecione a opção Cesta Permanente para CONSULTÁ-LA.
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2.3 RESERVA DE MATERIAL (APENAS CONSULTA)
Aqui você tem a opção somente de CONSULTAR ou CANCELAR a sua Reserva. Para
FAZER a RESERVA de um material, você deve seguir os procedimentos indicados na
pág. 06 deste documento.
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Sua Reserva.

Click no botão
verde para abrir
mais detalhes da
obra Reservada.
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2.4 CONSULTA DE DÉBITOS

2.4.1 DÉBITOS PENDENTES
ATENÇÃO: O limite máximo de pendência de multa na biblioteca é de R$20,00. Após o
usuário exceder esse valor, não será liberado empréstimo nem renovação até que a
multa ou parte dela seja quitada.

Débitos
Pendentes.
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2.4.2 HISTÓRICO DE DÉBITOS

Insira a data de um período
que deseje consultar e click
no botão Mostrar.

2.5 HISTÓRICO DO USUÁRIO
Aqui você tem a opção de consultar uma lista com todos os materiais que já tenha
emprestado na biblioteca.
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Insira a data de um
período que deseje
consultar e click no botão

Click no botão
verde para abrir
mais detalhes da
obra.

2.6 AFASTAMENTO
O usuário poderá ser afastado automaticamente pelo sistema ou manualmente pela
biblioteca. Os motivos de afastamento automático são: atraso na devolução de
materiais, vencimento da validade do cadastro do usuário e atraso na devolução de
chaves do guarda volumes. Os motivos de afastamento manual serão atribuídos de
acordo com a situação ocorrida, como por exemplo: danos ao material emprestado, ao
mobiliário e aos equipamentos eletrônicos da biblioteca, etc.
Caso o usuário esteja com o status de Afastamento, ele não poderá efetuar
Renovações online nem Alterar a sua senha.
Para que o usuário tenha a situação regularizada, ele deverá entrar em contato com
a biblioteca para verificar qual o motivo do seu afastamento e cumprir a penalidade de
acordo com o motivo gerado.
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Caso o usuário possua algum
Afastamento, o motivo
aparecerá na caixa de
mensagens.
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2.7 ALTERAÇÃO DE SENHA
Após o cadastramento do usuário na biblioteca é fornecido uma senha para que o
mesmo possa ter acesso ao Meu Pergamum.
Após o usuário ter feito pela primeira vez o seu login no Meu Pergamum é
recomendado que o mesmo troque a senha que lhe foi fornecida para uma de sua
preferência.
ATENÇÃO: Caso o usuário esteja AFASTADO não será possível alterar a senha.
Preencha os campos
necessários para alterar a
sua senha e click no botão
GRAVAR.

Confirmação de que a
senha foi alterada.

