TUTORIAL DE AUXILIO AO USO DO SISTEMA PERGAMUM

PARA ACESSAR DIRETAMENTE A PÁGINA DO ASSUNTO
PROCURADO CLIQUE NOS LINKS DA LISTA ABAIXO

1. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM

2. COMO PESQUISAR NO PERGAMUM

3. MEU PERGAMUM

4. RENOVAÇÃO DE LIVROS

5. RESERVA DE LIVROS

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM
1 – Acesse o catálogo online Pergamum na página da Biblioteca em https://spo.ifsp.edu.br/biblioteca, diretamente no endereço
http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br ou ainda no QR code
Insira seus dados de
login, confirme a
Unidade de Informação
(São Paulo) e clique no
botão confirmar
Aqui você pode
buscar e encontrar:
 Livros
 Normas
 Ebooks
 TCCs
 Revistas

Filtre por palavra ou por
índice, na opção indice é
possivel selecionar diversas
opções como:
 Título
 Assunto
 Autor
 Série
 Número de chamada

Se quiser utilizar
operadores booleanos e
fazer uma pesquisa
avançada utilizando mais
de um assunto
O Meu Pergamum oferece
acesso à todas as informações
pessoais sobre:
 Renovação
 Livros já emprestados
 Dados pessoais
 Livros pendentes

Filtro para restringir a pesquisa
por tipo de obra como exemplo:
 Livro
 Ebook
 Norma técnica
 Trabalho de conclusão de
curso TCC

Acesso externo ao Portal de Periódicos,
se estiver fora do IFSP acesse via CAFe
em https://bit.ly/3hKoDO0

O catálogo é coletivo com
possibilidade de pesquisar
em toda a Rede IFSP, para
escolher apenas o campus
São Paulo aplique o filtro

COMO PESQUISAR NO PERGAMUM
1 – Acesse o catálogo online Pergamum
http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br, ou use o QR code ao lado
2- Na pagina incial do pergamum, selecione a Unidade de informação (Câmpus São Paulo)

Selecione São Paulo
para mostrar somente
o acervo físico da
biblioteca de SP

dica: Para facilitar a
busca clique na letra
inicial do Câmpus

3- Selecione Índice e escolha o tipo de busca ( por título, assunto, autor, entre outros ).

Digite o que procura e clique em Pesquisar.
Na lista clique no
botão exemplares

Para emprestimos busque no
acervo o livro em situação
normal.

4- – Clique em Exemplares e anote o
Aqui mostra se o livro
está disponível no
acervo ou emprestado

Número de Chamada (confirme antes
se este é o número do acervo do Câmpus
São Paulo).
Essa é a localização do livro na estante.

MEU PERGAMUM
1. Acesse o site http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br ou o QR code ao lado

Ambos os botões tem a
mesma função de acessar
o meu Pergamum

Também é possivel efetuar o login
após clicar em meu pergamum.

2. Clique em Meu Pergamum e indique a situação institucional (Aluno ou Servidor). Aluno,
selecione o Câmpus São Paulo e insira os dados do SUAP. Servidor, acrescente sp antes do
número de prontuário e insira a senha do SUAP

Aluno sem SP

Servidor com SP

3. No menu à esquerda você tem acesso a informações sobre renovações, reservas, débitos,
histórico de afastamentos e empréstimos.
4. No menu à direita você acessa informações sobre títulos pendentes (atualmente emprestados)
e títulos reservados
Sempre faça logout
ao terminar de

usar.

Suas informações de email podem ser alteradas
em dados pessoais

RENOVAÇÃO DE LIVROS
1. Acessar o site http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br ou no QR code ao lado

Também é possivel efetuar o login
após clicar em meu pergamum.
Sempre faça logout ao terminar

Ambos os botões tem a
mesma função de acessar
o Meu Pergamum

de usar.

2. Clique em Meu Pergamum e indique a situação institucional (Aluno ou Servidor). Aluno,
selecione o Câmpus São Paulo e insira os dados do SUAP. Servidor, acrescente sp antes do
número de prontuário e insira a senha do SUAP

Aluno sem SP

Servidor com SP

3. No menu à esquerda, clique em Empréstimo e em Renovação, ou a direita, clique em Títulos Pendentes
4. Clique em RENOVAR no título que tenha a intenção de estender o prazo de empréstimo.
Dica: somente são renovados livros sem atrasos e que não estejam na lista de reservas

1

Para renovar seu livro siga a
sequência. Então aparecerá a
mensagem "título renovado" com
a nova data de devolução.

2

3

5- O Pergamum não renova livros que entram em lista de reserva, nesse caso o sistema emitirá alerta de que o
usuário deve entregar o livro no balcão.

RESERVA DE LIVROS
1 – Acesse o catálogo online Pergamum na página da Biblioteca em
http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br ou no QR code
2- após realizar a pesquisa clique em reserva.

Pesquise por
título ou autor

O Pergamum realiza reserva somente
quando todos os exemplares do título
estiverem emprestados.

Insira seus dados de login,
confirme a Unidade de
Informação (São Paulo) e
clique no botão confirmar

3- O sistema informará se a reserva foi
realizada, caso tenha livro disponível não
será possível efetuar a reserva.
4- O livro reservado ficará disponível na
biblioteca por 48 após a confirmação via email.
Dica: a confirmação de liberação chegará
via e-mail.

