
MANUAL DE UTILIZAÇÃO 
 



Acesse a “Biblioteca on-line” 

pela página da FASC 
 





 

Clique aqui 





 

Nestes campos você 
pode definir sua 

busca por: 
•Título 

•Assunto 
•Autor 
•Livre 



 

Para verificar informações da versão 
física da obra na biblioteca clique em 

“Exemplares” 



1 – Campus em que 
a Biblioteca está 
Localizada. 
2 - Localização na 
Estante 
3 -Quantidade de 
Exemplares 
4 - Situação dos 
Exemplares 
5 - Referência da  
Obra 
6 -Reserva da  Obra 
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Digite seus dados, 
escolha a biblioteca  a 

qual o exemplar 
pertence e confirme. 

 
 

Quando o livro 
retornar  você será 

informado por e-mail 
e terá 48 horas para 

emprestar, caso 
contrário o livro 

voltará para a estante.   
 

Para efetuar renovações é preciso que todos os exemplares 
com tipo de empréstimo normal estejam emprestados 



Para obter informações 
sobre materiais pendentes, renovações, 

 reservas, débitos, etc,  
acesse o “Meu Pergamum”. 
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Você pode acessar o 
Pergamum do seu celular ou 

tablet.  Clique aqui 

O “Meu Pergamum” pode ser 
acessado através dos menus 

destacados. 



 Faça o login 

Códigos para acesso: 
 

a) ALUNO de Graduação, digite MATRÍCULA;  
b) ALUNO de Pós-Graduação, digite MATRÍCULA + “p”; 
c) PROFESSOR digite FUNCIONAL + “d”; 
d) FUNCIONÁRIO, digite FUNCIONAL + “f”; 
e) COMUNIDADE somente consulta local. 

 



Nessa área você pode verificar 
materiais pendentes, renovações, 

reservas, débitos, etc. 



 

Para Renovações, clique em 
“Empréstimo” e em seguida 

“Renovação” 



Na tela “Renovação” selecione o exemplar a ser renovado.  
São permitidas no máximo 2 renovações online. 

OBS. Exemplares em atraso não podem ser renovados. 
Verifique na biblioteca as opções de abono da multa. 



Para consulta das suas reservas, clique 
em “Empréstimo” e em seguida 

“Reserva”. 
Defina as datas inicial e final e clique 

em “mostrar”. 



Para consulta do seu Histórico, clique 
em “Empréstimo” e em seguida 

“Histórico”. Defina  as datas inicial e 
final e clique em  “mostrar” e surgirá 
todos os exemplares emprestados no 

período definido. 



 

Não esqueça de “Sair” do sistema 
quando terminar de utilizar os serviços 

do Pergamum. 



Tire suas dúvidas em uma de nossas Bibliotecas. 


