
 

Centro de Ciências Tecnológicas 

  DECLARAÇÃO  DE  NADA  CONSTA          

1. Acessar site da Biblioteca Universitária CCT 

2. Entrar em uma das opções:  

Formulários (passo a passo para emitir o documento solicitado) ou 

Pesquisa Pergamum Acervo 

3. Na Pesquisa Pergamum Acervo ir no ícone cadeado (figura superior no endereçamento 

da página à esquerda) verificar a configuração do site para permitir Pop-ups e 

redirecionamentos, obrigatório. 

4. Configuração confirmada, ir no Login do usuário da biblioteca e através do ícone 

cadeado ( figura superior a direita da página de Consulta) digitar sua matrícula e senha 

registrada na biblioteca no Setor de Circulação de Materiais. 

5. Caso não lembre a senha, solicite uma  senha provisória com antecedência de 48h para 

bilblioteca.cct@udesc.br.  A Senha provisória ficará disponível somente por 1 dia útil. 

6. Após o Login o Sistema Pergamum acusará  o nome do usuário 

7. O menu Meu Pergamum ficará habilitado na parte superior da tela, clicar e acessar a 

optar no serviço de  EMPRÉSTIMO  a Declaração de nada consta. 

8. O Sistema Pergamum emitirá mensagem de aviso sobre Afastamento do usuário da 

Biblioteca Universitária Udesc, solicitando cancelar a operação ou continuar. 

9. Se continuar o arquivo com a Declaração de Nada Consta estará disponível para 

imprimir ou salvar em seu computador. 

10.  Finalizar SAIR do Meu Pergamum e finalizar Logout Sistema Pergamum Consulta 

 
“Art. 23 – Aos usuários que incorrerem em atraso na devolução dos materiais da Biblioteca, serão 

aplicadas as seguintes penalidades: 

 I – o usuário terá a suspensão dos direitos de empréstimo do acervo por período igual ao dobro dos 

dias de atraso e aplicada por dia de atraso, incluindo finais de semana e feriados; 

 II - para materiais retirados com a finalidade de uso em sala de aula ou laboratório, bem como para 

materiais emprestados da Coleção Reserva e Coleção Especial, haverá suspensão dos direitos de 

empréstimos do acervo do período igual ao dobro das horas em atraso e incluindo finais de semana e 

feriados;  

III - somente após a Biblioteca atestar a inexistência de pendências por parte dos usuários será 

permitida a entrega de diploma” 
RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 027/2010 - Dispõe sobre o Regulamento da Biblioteca Universitária da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udesc.br/cct/biblioteca
https://www.udesc.br/cct/biblioteca/formularios
https://pergamumweb.udesc.br/biblioteca/index.php
https://pergamumweb.udesc.br/biblioteca/index.php
mailto:bilblioteca.cct@udesc.br
http://www.udesc.br/arquivos/cct/id_cpmenu/332/regulamento_biblioteca_universitaria_2010_15154391917765_332.pdf


 

 

       
 

 

Configuração do site: permitir Pop-ups e redirecionamentos 

 
 

Login 

 
 

 

 



 

 

MEU PERGAMUM: acesso com login usuário biblioteca 

 
 

Aviso Sistema Pergamum : 

 

 
 

 

 


