
TUTORIAL SOLICITAÇÃO DE
AGENDAMENTO DE
EMPRÉSTIMO – PROFESSOR



 Você será redirecionado para a pesquisa do
Pergamum 

 Acesse o site da BU/UFSC  e clique em “Consulte”. 

https://pergamum.ufsc.br/pergamum/biblioteca/index.php.
https://pergamum.ufsc.br/pergamum/biblioteca/index.php.
https://pergamum.ufsc.br/pergamum/biblioteca/index.php
https://pergamum.ufsc.br/pergamum/biblioteca/index.php
https://portal.bu.ufsc.br/


Selecione “Buscar por” para indicar qual busca deseja realizar.
Utilize a opção “Livre” para combinação, por exemplo, do nome
do autor e título do material, outros filtros podem ser utilizados,
como: a biblioteca que deseja o material, selecionando “Unidade
de informação” ou o tipo de material, selecionando “Tipo de
obra”.

Realize a pesquisa digitando autor, título, assunto do material que
deseja emprestar e clique em “Pesquisar”.



Clique em “Exemplares” para verificar
a disponibilidade do material e a biblioteca
que possui o exemplar.



Caso todos os exemplares estejam com Tipo de empréstimo
“Emprestado” busque outras opções de edição e ano de
publicação. O Tipo de empréstimo “Quarentena” significa que
está em isolamento de sete dias sendo necessário aguardar esse
período para realizar a solicitação de empréstimo. Solicitação de
“Reserva” não será atendida, por enquanto.

Verifique a disponibilidade do exemplar.



Ao verificar a disponibilidade do exemplar (Tipo de
empréstimo “Normal”) e a possibilidade de retirada na
biblioteca, no caso das setoriais, que possui o exemplar
clique em “Solicitação de Empréstimo”

Inicie a solicitação de empréstimo.



Não será realizado
Empréstimo
entre Bibliotecas
durante a pandemia.

A solicitação de
empréstimo deverá ser

feita para a biblioteca que
for ser retirado o material.

Nas bibliotecas setoriais esse serviço de empréstimo agendado está

condicionado à disponibilidade de servidores, equipamentos de

segurança e condições de transporte, por isso poderão não fornecer

esse serviço. Verifique enviando um e-mail para a biblioteca.

http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/equipeeproducao/equipe/
http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/equipeeproducao/equipe/


“Matrícula” e “Senha”

(mesma utilizada para o
empréstimo e renovação de
materiais na biblioteca);
“Unidade de informação
para recebimento” (que
será a mesma de origem do
material, com exceção da
BSCCSM que será BC);
“Pessoa autorizada”

indique o período
(manhã/tarde) que é
melhor para retirada do
material;
“Email”, que será nosso
meio de comunicação;

Preencha os campos:

SE NECESSÁRIO, SELECIONE O “VOLUME”, “TOMO”, “PARTE” E “MATERIAL”. 

CLIQUE EM “CONFIRMAR”.



Uma mensagem de
confirmação do processo
aparecerá na tela. 

Clique em “Fechar”.

Confirmação de solicitação do
empréstimo.

Realize novas buscas, caso
necessário, para solicitação
de outros títulos. Nesses
casos, procure realizar os
pedidos sequencialmente,
desta forma será agendado
apenas um dia/horário para
retirada.



Aguarde o contato do
atendente da biblioteca.

Um primeiro contato será realizado via e-mail quando o atendente realizar a busca do

material solicitado no acervo físico.

O empréstimo será agendado para a data mais próxima disponível, a qual poderá

variar dependendo da demanda.

Os atendimentos serão realizados por ordem de solicitação no sistema, com isso,

um exemplar que se encontra disponível (Tipo de empréstimo “Normal”) pode ser

emprestado para um usuário que realizou uma solicitação anterior. Nesse caso será

devidamente informado pelo atendente no momento da análise da solicitação.



Clique na opção “Solicitações” e “Consulta ao malote”. Preencha a “Data inicial” e

“Data final” com a data de envio da solicitação e a data do dia atual. No campo

“Situação” escolhe a opção “Todos”.

ACOMPANHE TAMBÉM PELO “MEU PERGAMUM”



DÚVIDAS: CONTATE A BIBLIOTECA DO SEU
CENTRO/CAMPI

http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/equipeeproducao/equipe/

