Guia de Recolhimento da União (GRU)
Orientações para emissão de GRU e pagamento de multa
Será cobrada multa em caso de não devolução de material bibliográfico no prazo previsto,
por item e por dias úteis de atraso, sendo seu valor determinado pela Resolução nº
14/CONSUNI, de 23 de março de 2018.
O valor da multa é de R$0,31 (trinta e um centavos de real), estabelecido pela Resolução n°
01/Consuni de 11 de abril de 1994. O pagamento desta será exclusivamente por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU), devendo ser realizado somente no Banco do
Brasil (agências, terminais de autoatendimento, aplicativos etc.).
É de responsabilidade do usuário imprimir a GRU através do Meu Pergamum.
Para que a GRU seja gerada, é necessário devolver os materiais em atraso na biblioteca de
origem dos mesmos.

IMPORTANTE!
❏ Não será aceito agendamento de pagamento;
❏ A GRU também pode ser emitida nos terminais de consulta da biblioteca e o
arquivo gerado deve ser enviado para o seu e-mail;
❏ A biblioteca não fornecerá impressão da GRU.
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Procedimento para geração de GRU
Passo a passo
1) Acesse o Meu Pergamum usando sua matrícula e senha da biblioteca;
2) Após acessar Meu Pergamum siga o caminho Empréstimo >> Débito;

3) Visualize a lista com os débitos ativos contendo as seguintes informações:
exemplar, descrição, valor a pagar e botão GRU;
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4) Clique no botão para Gerar GRU única para o total de débitos, caso estes sejam
originados em uma mesma biblioteca;

5) Clique no botão para gerar GRU individual para cada débito, caso estes sejam
originados em bibliotecas diferentes;

6) Você receberá uma mensagem de segurança, clique em Continuar para que a GRU
seja gerada;
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7) De posse da GRU, o pagamento deverá ser realizado exclusivamente nas agências
do Banco do Brasil, bem como em seus terminais de autoatendimento e também por
meio de aplicativos do banco.
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Procedimento para liberação de novos empréstimos
Passo a passo
1) Após o pagamento da GRU, envie o comprovante para o e-mail da biblioteca que
atende ao seu curso e solicite a baixa imediata da multa;
2) No texto do e-mail deve conter: nome completo, matrícula e CPF para conferência
dos dados no Sistema Pergamum;
3) Utilize o seu e-mail cadastrado no Pergamum para enviar o comprovante de
pagamento para a biblioteca. Esta enviará uma mensagem informando da baixa da
multa e da liberação do seu cadastro para novos empréstimos;
4) A baixa da multa no sistema Pergamum será realizada em até 2 dias úteis.
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Contato das bibliotecas
BIBLIOTECAS EM FORTALEZA

E-MAIL

Campus do Pici
Biblioteca Central do Campus do Pici

grubccp@ufc.br

Biblioteca de Pós-Graduação em Engenharia

bibliotecabpge@ufc.br

Biblioteca de Pós-graduação em Economia Agrícola

beagri@ufc.br

Biblioteca do Curso de Física

bibfis@ufc.br

Biblioteca do Curso de Matemática

direcaobcm@ufc.br
Campus do Benfica

Biblioteca de Ciências Humanas

direcaobch@ufc.br

Biblioteca das Casas de Cultura Estrangeira

direcaobch@ufc.br

Biblioteca de Pós-graduação em Economia

bpgec.caen@gmail.com

Biblioteca do Curso de Arquitetura

biblioteca.arquitetura@ufc.br

Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração,
Atuária e Contabilidade

bibliotecafeaac@ufc.br

Campus do Porangabuçu
Biblioteca de Ciências da Saúde

atendimentobcs@ufc.br
Faculdades

Biblioteca da Faculdade de Direito

bfd@ufc.br
Institutos

Biblioteca do Instituto de Ciências do Mar

biblabomar@gmail.com

BIBLIOTECAS DO INTERIOR

E-MAIL

Biblioteca de Medicina de Sobral

blmedsobral@ufc.br

Biblioteca do Campus de Sobral

bcso@ufc.br

Biblioteca do Campus de Crateús

biblioteca@crateus.ufc.br

Biblioteca do Campus de Quixadá

bcq@ufc.br

Biblioteca do Campus de Russas

bcr.gru@gmail.com
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