
O QUE É O SISTEMA PERGAMUM? 

É o sistema de gerenciamento integrado do 

acervo bibliográfico existente nas bibliote-

cas do SIBI/UFBA. Através deste sistema 

é possível o acesso aos serviços de consul-

tas, empréstimos, renovação, reservas, 

materiais pendentes, entre outros serviços 

oferecidos. 

COMO POSSO ACESSAR ESTE SISTEMA? 

Clique no link PERGAMUM, na página do 

SIBI (http://www.sibi.ufba.br) ou na pági-

na do IMS (http://www.ims.ufba.br/

biblioteca) 

Pesquisa Geral 

à Clique em: + Abrir (mais opções de con-

sulta) 

Por Palavra 

Permite uma busca rápida em campos co-

mo: autor, título, assunto ou livre. Para 

complementar sua pesquisa, você poderá 

ordenar por: título, ano de publicação, 

código do acervo, tipo de obra, idioma e 

descrição física. 

1. Escolha a unidade de informação 

(Biblioteca) que deseja pesquisar; 

2. Escolha o tipo de obra; 

3. Digite na caixa de texto o que você deseja 

pesquisar; 

4. Pressione ENTER ou clique em PESQUI-

SAR; 

5. Clique no título desejado para exibir os 

dados do material procurado. Você encontra-

rá todas as informações sobre o material que 

deseja; 

6. Anote o número de chamada, que está no 

campo “Localização da estante”, para locali-

zar o item na Biblioteca depositária e estante 

correspondente; 

7. Dê um clique em EXEMPLARES para 

visualizar a quantidade disponível. 

Pesquisa por Índice 

Permite uma busca mais precisa com opções 

de pesquisa por: autor, título, assunto, dentre 

outras. 

Pesquisa Avançada 

Permite uma busca combinando vários cam-

pos de pesquisa ao mesmo tempo. 

à Clique em: Selecione outras pesquisas 

1. Escolha Pesquisa Avançada; 

2. Combine palavras e frases utilizando os 

operadores de pesquisa (E, OU, NÃO, DE-

POIS, ANTERIOR e PRÓXIMO); 

3. Pressione ENTER ou clique em PESQUI-

SAR. 

 

OUTRAS OPÇÕES DE PESQUISAS 

Autoridades 

Permite acesso a pesquisas a partir de nomes 

de autores, instituições, eventos, séries e as-

suntos/descritores e assuntos geográficos. 

Outras Pesquisas 

Permite acesso a pesquisas por tipo de mate-

rial: 

Periódicos, Multimeios, Novas Aquisições e 

Publicações on-line. Para o acervo de periódi-

cos, é possível a recuperação e localização do 

material através de opções de AUTOR, TÍ-

TULO e ASSUNTO. 

Pesquisa por Autor 

Digite sempre o sobrenome do autor, seguido 

de vírgula e de seu prenome. 

Pesquisa por Título 

Digite o título da obra, desprezando o artigo 

inicial. 

O QUE É O “MEU PERGAMUM”? 

Essa funcionalidade permite que o usuário 

tenha acesso às informações referentes às suas 

movimentações no sistema, como: Material 

Pendente, Reserva, Renovação, Débito, Área 

de Interesse, Histórico, levantamentos Biblio-

gráficos, Comutação e outros. Digite o código 

de acesso do USUÁRIO (sua matrícula) 

1. Na opção “Meu Pergamum” insira matrí-

cula e senha; 

2. Digite a sua SENHA; 

3. Clique em LOGIN. 

Reserva 

Através do “Meu Pergamum” é possível 

acompanhar o status da(s) reserva(s) quanto 

à liberação e a posição do livro na lista possi-

bilitando, ao usuário, cancelar a(s) reserva(s) 

que não mais o interessam. 



1. Na pesquisa realizada, clique no título de-

sejado; 

2. Clique em EXEMPLARES para ver se o 

material está disponível. A reserva só poderá 

ser efetuada se não existirem exemplares dis-

poníveis; 

3. Escolha a biblioteca (no caso a Biblioteca 

Universitária de Conquista); 

4. Clique em RESERVA e aparecerá uma 

nova tela para que você digite seus dados; 

5. Digite seu número de matrícula e senha; 

6. Clique em CONFIRMAR. 

Obs.: Você deverá acompanhar sua conta no 

sistema Pergamum. 

Renovação 

Possibilita a renovação do material, desde 

que não esteja reservado e a situação do usuá-

rio esteja normal. 

1. Clique em “Meu Pergamum” para ter aces-

so à sua conta no sistema; 

2. Digite sua matrícula e senha; 

3. Clique na opção RENOVAÇÃO; 

4. Selecione os materiais a serem renovados; 

5. Clique em RENOVAR. 

Obs.: Fique atento às informações fornecidas 

pelo sistema, observe a data de devolução, 

imprima ou solicite o envio por e-mail do seu 

recibo. 

BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

DO  

CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA 

 

Segunda a Sexta-Feira 

7h às 19h 

Endereço: 

Rua Rio de Contas, 58, Candeias, 

CEP.: 45029-094, Vitória da Conquista, BA. 

 

Contato: 

Tel.: (77) 3429-2721 - E-mail: bcat@ufba.br 

Importante:  

# O catálogo on-line está disponível para acesso em 

aparelhos móveis através do link: http://

www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/mobile/

index.php 

# Também está disponível no catálogo o código de 

barras 2D (QRCODE) contendo informações do 

exemplar pesquisado. É necessário baixar um apli-

cativo para digitalizar este código. 

# Qualquer dúvida procure a equipe da Biblioteca. 
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