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Introdução
O Pergamum é o sistema utilizado para o gerenciamento das atividades das bibliotecas 
da UFC. O cadastramento no Pergamum é indispensável para utilizar os serviços 
ofertados (empréstimo, reserva, etc.). Você pode acessar as informações sobre as 
normas de cadastro e de empréstimo do Sistema de Bibliotecas da UFC aqui.

O Meu Pergamum é a área destinada aos(às) usuários(as) do sistema. Nessa área, você 
pode acompanhar suas informações relacionadas ao uso dos serviços das bibliotecas, 
como dados cadastrais, histórico de empréstimos, histórico de multas, etc. Além disso, 
nela você pode renovar seus empréstimos, cancelar suas reservas, emitir sua 
Declaração de Nada Consta, entre outras coisas.

Neste tutorial, apresentamos os principais recursos disponíveis no Meu Pergamum. 

https://biblioteca.ufc.br/pt/regulamentos-e-politicas/normas-do-emprestimo/
https://pergamum.ufc.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=index.php
https://biblioteca.ufc.br/pt/servicos-e-produtos/emissao-de-nada-consta/


Acessando o Meu Pergamum

No site do Sistema de 
Bibliotecas da UFC, clique 
no banner do Pergamum, 
no lado direito da página.

https://biblioteca.ufc.br/pt/
https://biblioteca.ufc.br/pt/


Acessando o Meu Pergamum
No Catálogo On-line do Sistema de Bibliotecas da UFC, clique em “Meu Pergamum”, na 
parte superior da página.

https://pergamum.ufc.br/pergamum/biblioteca/index.php


Acessando o Meu Pergamum
Na página de login, digite a sua matrícula e a sua senha cadastrada na biblioteca nos 
respectivos campos.



Acessando o Meu Pergamum
Ao clicar em “Esqueci minha senha!”, será enviado um link de redefinição de senha para 
o seu e-mail cadastrado na biblioteca.



Página inicial
Após o login, aparecerá a seguinte página:



Títulos pendentes
Aqui você pode verificar os títulos que estão emprestados no seu cadastro e as 
respectivas datas de devolução, além do número de renovações realizadas e dos valores 
das multas (se aplicadas).



Títulos reservados
Aqui você pode verificar os títulos que você reservou e a situação da reserva, que pode 
ser: aguardando, liberado, excluído pelo operador ou excluído pelo sistema. 



Reservando títulos
Você pode reservar títulos no Catálogo On-line. Para isso, pesquise pelo título desejado. 
Após encontrá-lo, clique em “Reserva” e forneça as informações solicitadas.



Cesta permanente
Aqui são listadas as referências de títulos que você incluiu na sua cesta permanente no 
Catálogo On-line.



Utilizando a cesta permanente
Você pode incluir títulos na sua cesta permanente no Catálogo On-line. Para isso, 
selecione o(s) título(s); clique em “Cesta”; selecione novamente o(s) título(s); e marque a 
opção “Cesta Permanente”.



Empréstimo
No menu “Empréstimo”, você pode renovar seus empréstimos; consultar suas reservas, 
seus débitos, seu histórico de empréstimos e seus afastamentos; e emitir a sua 
Declaração de Nada Consta.



Renovando empréstimos
Em “Renovação”, você pode renovar, por mais 30 dias, os seus empréstimos. Para isso, 
basta selecionar o(s) título(s) e clicar em “Gravar”. Você também pode consultar o seu 
histórico de empréstimos indicando o período e clicando em “Mostrar”.



Consultando reservas
Em “Reserva”, você pode verificar a situação das suas reservas e o seu lugar na fila de 
espera. Nessa página você pode ainda cancelar suas reservas e consultar o seu histórico 
de reservas.



Consultando débitos
Em “Débito”, você pode visualizar os seus débitos ativos e consultar o seu histórico de 
débitos.



Consultando histórico de empréstimos
Em “Histórico Usuário”, você pode visualizar o seu histórico de empréstimos e seus 
empréstimos ativos.



Consultando afastamentos
Em “Afastamento”, você pode verificar os seus afastamentos, com suas datas de início e 
término e seus motivos. 



Emitindo Nada Consta
Em “Declaração de nada consta”, você pode emitir a sua Declaração de Nada Consta do 
Sistema de Bibliotecas.



Perfil de interesse
No menu “Perfil de interesse”, você pode cadastrar as suas áreas de interesse; checar os 
títulos incluídos no acervo de acordo com o seu perfil de interesse; e consultar a sua 
cesta permanente.



Cadastrando áreas de interesse
Em “Áreas de interesse”, você pode cadastrar assuntos, autores e/ou áreas do 
conhecimento para receber, por e-mail, informações de novos títulos incluídos no 
acervo. Para isso, após fazer a pesquisa, selecione os itens desejados e o período de 
recebimento e clique em “Gravar”.



Checando títulos
Em “Checar títulos”, você pode visualizar os títulos incluídos no acervo de acordo com o 
seu perfil de interesse. 



Consultando cesta permanente
Em “Cesta permanente”, você pode visualizar os títulos que você incluiu na sua cesta 
permanente. Além disso, você pode remover títulos e consultar o histórico da sua cesta.



Comentários
No menu “Comentários”, você pode visualizar os seus comentários feitos em obras do 
acervo. 



Fazendo comentários
Você pode fazer comentários nas obras do acervo no Catálogo On-line. Para isso, 
pesquise pela obra desejada. Após encontrá-la, clique no ícone de comentário e forneça 
as informações solicitadas.



Dados pessoais
No menu “Dados pessoais”, você pode visualizar e/ou alterar seus dados pessoais 
cadastrados na biblioteca. É fundamental manter seus dados atualizados.



Alteração de senha
No menu “Alteração de senha”, você pode alterar a sua senha cadastrada na biblioteca. 
Para isso, preencha os campos e clique em “Gravar”.



Ajuda
Em caso de dúvida em algum item do Menu, clique em “Ajuda”, no canto superior 
direito da página.



Meu Pergamum mobile
O Meu Pergamum também dispõe de uma versão mobile. Você pode acessá-la pelo 
Catálogo On-line. Para isso, clique em “Pergamum Mobile”, no canto superior da 
página. Nessa versão, você pode renovar seus empréstimos; consultar o acervo; e 
gerenciar suas reservas.
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