
Guia Pergamum



APRESENTAÇÃO
Tela da internet que permite a pesquisa ao Catálogo da Instituição.

Acesse: www.pergamum.udesc.br

Figura: Consulta Web



FUNCIONALIDADES GERAIS

• A pesquisa pela Internet permite o acesso a todo o Catálogo das 
Bibliotecas da UDESC. 

• O Texto Informativo é um espaço que a Biblioteca da UDESC utiliza 
para fazer comunicados aos usuários, colocar algum aviso ou alguma 
mensagem que seja necessária.

Figura: texto informativo



Barra de ferramentas superior

Na barra de ferramentas superior há os seguintes itens:

Meu Pergamum: Possibilita ao usuário acessar as informações referentes à: 
Renovação, Reserva, Material Pendente, Débito, Áreas de Interesse, Históricos, 
Solicitações de Levantamento bibliográfico, Comutação e Ficha catalográfica, 
entre outros. Na versão anterior denominava-se Acesso ao usuário.

Comentários gerais: Esta opção permite aos usuários realizar comentários 
sobre a Biblioteca e seus serviços. 

Sugestões gerais: Esta opção permite realizar solicitações de compra de 
materiais à Biblioteca. 

Figura: barra de ferramentas superior



Barra de ferramentas superior

• Login: É onde o usuário entrará com seu código de usuário e/ou matrícula 
e senha. Ao efetuar o Login são liberados os acessos de pesquisa por 
usuário, permitindo a visualização do histórico das pesquisas realizadas. 
Fazendo o Login na página e clicando no botão Meu Pergamum são 
liberados os acessos aos dados dos usuários, tais como empréstimo, 
renovação, reserva, etc.

Clicando em Login aparecerá a tela a seguir:



Observação:

Quando estiver logado no sistema, o nome do
usuário aparecerá na barra de ferramentas. Ao
finalizar a consulta, o usuário deve encerrar a sessão
clicando em Logout para que outro usuário possa
efetuar um novo login e para que as informações do
usuário fiquem seguras.

Barra de ferramentas superior

Figura: barra de ferramentas 

Figura: tela de login



Pesquisa Geral

Barra para pesquisa Simples: é possível fazer pesquisa por Título, Assunto,
Autor, etc. Trará todos os resultados possíveis, em todas as bibliotecas do
sistema. Não é recomendado usar apenas esse tipo de pesquisa.

Figura: Pesquisa geral

Para efetuar a pesquisa, digite o termo desejado para busca e clique 
em Pesquisar.



Barra de ferramentas intermediária e 
inferior

Na barra de ferramentas inferior há a possibilidade de restringir sua 
busca:

• Abaixo da barra de ferramentas onde é inserido o argumento de 
pesquisa, tem a barra que abre as mais diversas opções de consulta.

Figura: Barra de ferramentas intermediária

• É possível recuperar os materiais ao selecionar a pesquisa por palavra 
e/ou índice.

Figura: Barra de ferramentas intermediária



Barra de ferramentas intermediária e 
inferior

• Na pesquisa por palavra há os tipos de busca por título, autor, assunto e 
livre.

• Na pesquisa índice, além da pesquisa por título, autor e assunto, há o tipo 
de busca por série, editora, classificação, número de chamada, etc.

Observe que no lado esquerdo, há possibilidade de selecionar a unidade de 
informação (biblioteca), o tipo de obra, coleção (se houver) e ano de 
publicação. Quanto mais itens selecionados, maior a precisão da busca.

Figura: Barra de ferramentas intermediária - Livre



Exemplo de Busca
Buscar todos os livros sobre o assunto comércio exterior, na Biblioteca Central, 
publicados no ano 2012.

Figura: Barra de ferramentas intermediária

Figura: Unidade de informação Figura: Tipo de obra



Resultado da Busca

Figura: Resultados da Busca



Barra de ferramentas lateral

Figura: Barra de ferramentas lateral



Refinar Busca
Ao realizar uma pesquisa na base, será aberto na lateral esquerda, um 
novo menu para refinamento da busca

Figura: Refinar Busca



Resultados
Nesta guia é possível visualizar a quantidade de itens recuperados de acordo 

com os filtros utilizados.

Figura: Resultados da Busca



Resultados

Figura: Resultados da Busca

No resultado da pesquisa, cada título é acompanhado de links para: 
Exemplares, Referência, Marc, Reserva, Solicitação de Empréstimo e os 
botões localização do acervo na estante e Dados estatísticos. As obras 
disponíveis para acesso on line conterão ainda o ícone para acesso à obra, 
de acordo com seu formato (pdf, doc, jpg, etc).

Importante! Anote o Número de Chamada para encontrar o livro na estante.



Dados do acervo

Ao clicar sobre o título da obra, é possível visualizar os dados do acervo, 

conforme tela abaixo:

Figura: Dados do acervo



Exemplares

Figura: Tela do Exemplar

Ao clicar no link exemplares é possível visualizar a quantidade de 
exemplares disponíveis e em quais unidades:



Referência

O link Referência mostra a referência bibliográfica do material conforme as 
normas da ABNT.

Figura: Tela da Referência



Reserva
O link Reserva, abre a tela para preenchimento da solicitação de reserva. É 
necessário a matrícula e a senha para efetuar a reserva do material. (só é 
possível efetuar reserva de materiais emprestados)

Figura: Tela da Referência



Solicitação de empréstimo
Abre a tela para preenchimento da solicitação de empréstimo de uma 
unidade de informação para outra. Necessário código do usuário e senha.

Figura: Solicitação de empréstimo para outra biblioteca da UDESC



Selecionar 
Ao efetuar uma pesquisa, aparecerão os títulos recuperados, conforme a 
tela abaixo:

Figura: Selecionar

- É possível selecionar os títulos desejados um a um ao clicar na caixa de seleção ao 
lado do título, para lançar para cesta, conforme imagem acima; ou,
- Selecionar os títulos escolhendo todos os títulos recuperados ao clicar em Todos ou 

selecionar os títulos da página desejada ao clicar em Esta página.



Cesta
É a seleção das pesquisas realizadas pelo usuário. Os dados armazenados
podem ser visualizados na tela ou enviados por e-mail.

Figura: Cesta

Obs. Cesta Permanente: Possibilita armazenar títulos de seu interesse por tempo 
indeterminado. É preciso efetuar o login, para essa opção.



Autores e Assuntos
• Autores: Mostra os Autores relacionados aos resultados da consulta 

realizada e o número de ocorrências.

• Assuntos: Mostra os Assuntos relacionados aos resultados da consulta 
realizada e o número de ocorrências.

Clicando sobre um autor ou um assunto o sistema filtra o resultado da 
busca com base no autor ou assunto selecionado.

Figura: AssuntosFigura: Autores


