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1. ACESSANDO E CONHECENDO O MEU PERGAMUM
O acesso ao Meu Pergamum se dá através do endereço pergamum.unipampa.edu.br

Clicar em “Meu Pergamum”, localizado na barra superior , fazer login no sistema com o usuário
e senha ( mesmo acesso cadastrados para u lização dos demais portais da Unipampa).

2. EMPRÉSTIMO

Esta ferramenta reúne todas as informações e serviços disponíveis do sistema. Disponibiliza
informações referentes a renovações, emprés mos, reservas, materiais pendentes, débitos,
histórico de transações, levantamento bibliográﬁco e permite deﬁnir perﬁl para DSI
(Disseminação Sele va da Informação) de acordo com o assunto de interesse.
No campo Serviços, ao posicionar o cursor na opção emprés mo, é possível visualizar as
opções: renovação, reserva, histórico e afastamento.
2.1 Renovação
O sistema permite que o usuário renove online, de forma autônoma, os livros que re rou
emprestado na biblioteca, individual ou simultaneamente, pelo Meu Pergamum, desde que o
livro não esteja reservado para outro usuário.

Ao clicar em renovação, a seguinte tela será aberta:
Para renovar marcar a caixinha ao lado do número do exemplar e clicar em gravar.

Uma nova tela será aberta com a conﬁrmação ou não da renovação. Para receber o comprovante
da renovação por email clicar em Recibo por email.
Para retornar a tela anterior clicar em voltar.

2.2 Reserva
Esta funcionalidade do sistema é exclusiva para livros que estão indisponíveis para emprés mo.
Nesta opção o usuário pode visualizar e gerenciar suas reservas.
Para reservar, acessar o catálogo online, efetuar a pesquisa e clicar em reserva.

Em seguida a tela da reserva será aberta. O usuário deverá preencher com o usuário e senha
cadastrados na Unipampa, selecionar a unidade de informação (biblioteca) e clicar em conﬁrmar.
ATENÇÃO: selecionar o volume para obras com mais de um volume e a unidade em que deseja
re rar o material.

Uma nova janela será aberta com a mensagem de conﬁrmação da reserva.
É possível fazer reservas de 10 itens online.

2.3 Histórico
Na função histórico será possível visualizar todo o histórico de transações efetuadas na
biblioteca. Por exemplo: tulos que re rou por emprés mo ou consulta, datas das devoluções,
renovações etc.
É necessário informar data inicial e ﬁnal para visualizar o histórico do período.

2.4 Afastamento
Informa o mo vo pelo qual o usuário está afastado, ou seja, impossibilitado de realizar
emprés mo domiciliar.

2.5 Declaração Nada Consta
Permite a emissão da declaração de nada consta, quando for gerada o usuário será afastado do
sistema não podendo mais realizar emprés mos.
.

Se possuir emprés mos ou multas pendentes não será gerada a declaração.

A declaração após gerada e impressa pelo usuário, deverá ser apresentada na biblioteca para
assinatura.
3. PERFIL DE INTERESSE
Permite áreas, assuntos e/ou autores de interesse para receber no ﬁcações sobre as novas
aquisições da Unidade de Informação ou de todo o Sistema de Bibliotecas através da
Disseminação Sele va da Informação (DSI). No campo Perﬁl de Interesse é possível visualizar as
opções: áreas de interesse, checar tulos e cesta permanente.
3.1 Áreas de interesse
Permite deﬁnir áreas de interesse, traçando um perﬁl para Disseminação Sele va da
Informação (DSI). Baseado neste perﬁl, o sistema no ﬁcará, automa camente, por e-mail a
chegada de novos itens na(s) Unidade(s) de Informação selecionada(s).

Tipo de pesquisa: Autor, Assunto ou Área de conhecimento
Ao Selecionar Autor, Assunto ou Área de conhecimento é possível deﬁnir conteúdos que serão
inseridos no DSI e a periodicidade das no ﬁcações do sistema.
No campo Descrição informar o termo que deverá ser incluído no perﬁl de interesse e clicar em
mostrar.

Aparecerá uma lista de assuntos relacionados ao termo digitado no campo descrição. Selecionar
os itens de interesse e deﬁnir a periodicidade que deseja receber as atualizações.
No lado direito da tela aparecem três ícones, que signiﬁcam respec vamente:
Selecionar a(s) unidade(s) de informação onde deseja que o alerta seja criado;
Selecionar o(s) po(s) de obra(s) que deseja recuperar;
Deﬁne o(s) idioma(s) das obras que serão recuperadas;
Após deﬁnir todos os parâmetros do alerta, clicar em Gravar.
É possível excluir alerta ou alterar a periodicidade.
Para alterar o idioma é necessário excluir o já deﬁnido e incluir novo idioma de interesse.
Para concluir as ações, clicar em editar.

Area de interesse: Periódicos
Permite cadastrar interesse pelo tulo do periódico.

Na aba Tipo de material é possível deﬁnir os pos de materiais que serão inseridos no DSI,
selecionar a unidade de informação e o idioma das publicações. Selecionar o período de
recebimento e clicar em Gravar.

3.2 Checar tulos
Permite visualizar a relação de tulos adquiridos pela Unidade de acordo com o seu perﬁl de
interesse. Serão visualizados os úl mos 30 dias.

3.3 Cesta permanente
Armazena os tulos incluídos na cesta permanente na consulta ao catálogo. Possibilita ao
usuário armazenar tulos de seu interesse por tempo indeterminado no sistema. Caso algum
dos itens incluídos na cesta permanente não seja mais do interesse do usuário, ele pode a
qualquer momento removê-lo da cesta.
Ao selecionar a opção cesta permanente no catálogo online, caso o usuário não esteja logado, o
sistema abrirá a tela para realização do login. É necessário realizar o login (na parte superior
direita) para que o(s) tulo(s) seja(m) efe vamente incluído(s) na cesta permanente.
Os tulos serão encaminhados para o Meu Pergamum e sempre que o usuário se logar,
visualizará os tulos selecionados durante a consulta.

4. COMENTÁRIOS
Possibilita ao usuário do sistema inserir comentários sobre a obra consultada. Os comentários
serão validados pelos gestores responsáveis pelo acervo comentado.
5. DADOS PESSOAIS
Área do sistema onde o cadastro pessoal pode ser visualizado pelo próprio usuário
Importante: O email deve estar sempre atualizado para que o sistema possa enviar
comprovantes de emprés mo e devolução, avisos de reserva e demais informações sobre
serviços, a atualização do dados deve ser realizada na secretaria acadêmica do seu respec vo
campus.

