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Introdução

Esse documento contém orientações sobre o processo de cadastro de 
usuários (estudantes de graduação, pós-graduação, casas de cultura, 
servidores etc.) no sistema Pergamum.

Sua elaboração visa unificar e, em alguns casos, atualizar, as orientações 
sobre o tema anteriormente disponibilizadas pela Biblioteca 
Universitária.



Documentos necessários para cadastro

Para a ativação do cadastro na Biblioteca é necessário apresentar um documento 
de identidade válido com foto (RG, CNH, RNE, carteira de estudante, carteira 
funcional etc.) e um documento atualizado de confirmação do vínculo com a 
UFC (impresso ou digital). 

Veja os comprovantes de vínculo aceitos no quadro a seguir:

Usuário Comprovante de vínculo aceito

Estudantes de graduação, 
pós-graduação ou das Casas de 
Cultura Estrangeira

Atestado de matrícula emitido pelo SIGAA ou 
Histórico escolar emitido pelo SIGAA que 
comprove matrícula ativa em disciplinas 
(emitidos até, no máximo, trinta dias antes da 
solicitação de cadastro)



Usuário Comprovante de vínculo aceito

Residentes vinculados ao 
Complexo Hospitalar da UFC

Contracheque atual (emitido até, no máximo, 
trinta dias antes da solicitação de cadastro)

Docentes e Servidores 
técnico-administrativos

Declaração funcional emitida pelo SIGPRH ou 
Contracheque atual (emitido até, no máximo, 
trinta dias antes da solicitação de cadastro)

Docentes substitutos

Contracheque atual (emitido até, no máximo, 
trinta dias antes da solicitação de cadastro) + 
Comprovação do período de permanência no 
cargo

Documentos necessários para cadastro



Usuário Comprovante de vínculo aceito

Usuários especiais 
(Pesquisadores)

Formulário de solicitação de cadastro 
preenchido e assinado pelo Diretor do Centro 
ou Faculdade à qual estiverem ligados + Termo 
de compromisso de Devolução de Materiais 
(ambos disponíveis no site da biblioteca)

Documentos necessários para cadastro

https://biblioteca.ufc.br/pt/documentos-e-formularios/formularios/


Observações

Para maiores detalhes sobre as Normas de Empréstimo consulte a página sobre o 
assunto no site da Biblioteca Universitária. 

Em caso de dúvidas sobre essas normas entre em contato com a Divisão de 
Coordenação de Bibliotecas (DCB) através do e-mail dcb@ufc.br ou do telefone 
(85) 3366 9508.

https://biblioteca.ufc.br/pt/regulamentos-e-politicas/normas-do-emprestimo/


Cadastro de estudantes de graduação e 
pós-graduação



Estudantes de graduação e pós-graduação

Ao cadastrar um(a) estudante de 
graduação ou pós-graduação na 
biblioteca, o(a) operador(a) deve sempre 
realizar a busca pelo nome, pois 
alguns(algumas) têm mais de uma 
matrícula na instituição.



Estudantes de graduação e pós-graduação
Confira dados (nome, número de matrícula etc.) presentes no Pergamum com os 
documentos apresentados pelo(a) usuário(a). Caso necessário, atualize e / ou 
complemente as informações.

Os seguintes dados devem sempre ser preenchidos:

● Endereço;
● Telefone;
● CPF: preencher o campo indicando todos os números do CPF, sem pontos ou 

traços;
● RG: preencher campo indicando todos os números do RG ou equivalente;
● Data de nascimento: preencher no formato DD/MM/AAAA;
● E-mail: permite que usuários recebam e-mails (recibos) da Biblioteca. 

Sempre marcar a opção "Receber e-mail";
● Categoria do usuário: especifica a categoria do usuário para fins de 

empréstimo.



Estudantes de graduação e pós-graduação
● Caso estudante esteja com o status “afastado da instituição” no Pergamum, 

deve-se alterar para “normal” e inserir no cadastro do(a) usuário(a), no campo 
“informações restritas”, que “Aluno apresentou documento comprobatório de 
matrícula em _ /_ /_”;

● Caso a matrícula ainda não esteja cadastrada, inserir os dados cadastrais 
manualmente e informar no campo “informações restritas”, que “Aluno 
apresentou documento comprobatório de matrícula em _ /_ /_”.

● Se houver alguma outra matrícula ativa, afastar e deixar ativa apenas a 
matrícula que consta no Atestado de matrícula apresentado;

● Caso haja matrículas com afastamento, verificar se porventura há materiais 
ou multas pendentes. Após a regularização da situação, afastar novamente, 
deixando ativa apenas a matrícula que consta no Atestado de Matrícula 
apresentado.



Estudantes de graduação e pós-graduação

Também deve ser cadastrada a Unidade Organizacional (UO). 

A UO corresponde ao curso em que estudante está matriculado(a). Essa 
informação é exibida no Atestado de matrícula.

Acesse a aba correspondente e busque pela respectiva UO.



Estudantes de graduação e pós-graduação

Depois de selecionar a UO, escolha a 
opção “Normal” em Situação na 
unidade organizacional e clique em 
Gravar.

Depois disso a UO ficará vinculada ao 
usuário(a).

Usuário(a) deve ser vinculado(a) a uma 
única UO.



Estudantes de graduação e pós-graduação

Depois de conferir e atualizar os dados 
do(a) usuário(a), acesse a aba “Senha” 
para que ele(a) possa cadastrar a senha 
de acesso.

A senha é utilizada na confirmação de 
empréstimos, na solicitação de reservas 
e no acesso ao Meu Pergamum.

As senhas devem ter de 4 a 6 números.

O cadastro biométrico está suspenso.



Cadastro de estudantes das Casas de Cultura 
Estrangeira (CCE)



Estudantes das CCE

Ao cadastrar um(a) estudante das Casas 
de Cultura Estrangeira (CCE) na 
biblioteca, o(a) operador(a) deve sempre 
realizar a busca pelo nome, pois 
alguns(algumas) têm mais de uma 
matrícula na instituição.



Estudantes das CCE
Confira dados (nome, número de matrícula etc.) presentes no Pergamum com os 
documentos apresentados pelo(a) usuário(a). Caso necessário, atualize e / ou 
complemente as informações.

Nessa categoria, os seguintes dados devem sempre ser preenchidos:

● Endereço;
● Telefone;
● CPF: preencher o campo indicando todos os números do CPF, sem pontos ou 

traços;
● RG: preencher campo indicando todos os números do RG ou equivalente;
● Data de nascimento: preencher no formato DD/MM/AAAA;
● E-mail: permite que usuários recebam e-mails (recibos) da Biblioteca. 

Sempre marcar a opção "Receber e-mail";
● Categoria do usuário: especifica a categoria do usuário para fins de 

empréstimo;
● Unidade de informação: Marcar a Biblioteca das Casas de Cultura 

Estrangeira.



Estudantes das CCE

No caso de estudantes das CCE é imprescindível que na Categoria do usuário 
esteja assinalado “Aluno Casas de Cultura Estrangeira” e na  Unidade de 
Informação esteja selecionada a opção 17 - Biblioteca das Casas de Cultura. Veja 
exemplo:

Essa sinalização é importante porque, atualmente, essa categoria de usuários(as) 
têm direito a realização de empréstimo apenas de materiais depositados na 
biblioteca específica, no caso a Biblioteca das Casas de Cultura Estrangeira 
(BCCE).



Estudantes das CCE
● Caso estudante esteja com o status “afastado da instituição” no Pergamum, 

deve-se alterar para “normal” e inserir no cadastro do(a) usuário(a), no campo 
“informações restritas”, que “Aluno apresentou documento comprobatório de 
matrícula em _ /_ /_”;

● Caso a matrícula ainda não esteja cadastrada, inserir os dados cadastrais 
manualmente e informar no campo “informações restritas”, que “Aluno 
apresentou documento comprobatório de matrícula em _ /_ /_”.

● Se houver alguma outra matrícula ativa, afastar e deixar ativa apenas a 
matrícula que consta no Atestado de matrícula apresentado;

● Caso haja matrículas com afastamento, verificar se porventura há materiais 
ou multas pendentes. Após a regularização da situação, afastar novamente, 
deixando ativa apenas a matrícula que consta no Atestado de Matrícula 
apresentado.



Estudantes das CCE

Também deve ser cadastrada a Unidade Organizacional (UO). 

A UO corresponde a Casa de Cultura em que estudante está matriculado(a). Essa 
informação é exibida no Atestado de matrícula.

Acesse a aba correspondente e busque pela respectiva UO.



Estudantes das CCE

Depois de selecionar a UO, escolha a 
opção “Normal” em Situação na 
unidade organizacional e clique em 
Gravar.

Depois disso a UO ficará vinculada ao 
usuário(a).

Usuário(a) deve ser vinculado(a) a uma 
única UO.



Estudantes das CCE

Depois de conferir e atualizar os dados 
do(a) usuário(a), acesse a aba “Senha” 
para que ele(a) possa cadastrar a senha 
de acesso.

A senha é utilizada na confirmação de 
empréstimos, na solicitação de reservas 
e no acesso ao Meu Pergamum.

A senha deve ter de 4 a 6 números.

O cadastro biométrico está suspenso.



Estudantes das CCE - Observação

Cabe destacar que a realização das sinalizações indicadas anteriormente não 
restringe automaticamente a realização de empréstimo por parte de estudantes 
das CCE em outras bibliotecas, porém, realizá-las contribui para correta 
identificação desse usuários(as) permitindo que operadores(as) orientem eles(as) 
quanto ao empréstimo. 

Veja no exemplo como estudante das CCE corretamente cadastrado(a) aparece 
na tela de empréstimo.



Cadastro de servidores(as) docentes e 
técnico-administrativos



Servidores(as)

Ao cadastrar um(a) servidor(a) docente 
ou técnico-administrativo, o(a) 
operador(a) deve sempre realizar a 
busca pelo nome, pois alguns(algumas) 
têm mais de uma matrícula na 
instituição.

Servidores docentes e 
técnico-administrativos devem ser 
cadastrados usando a Matrícula Siape. A 
matrícula aparece no contracheque no 
item “Mat. Siape”.



Servidores(as)
Confira dados (nome, número de matrícula etc.) presentes no Pergamum com os 
documentos apresentados pelo(a) usuário(a). Caso necessário, atualize e / ou 
complemente as informações.

Os seguintes dados devem sempre ser preenchidos:

● Endereço;
● Telefone;
● CPF: preencher o campo indicando todos os números do CPF, sem pontos ou 

traços;
● RG: preencher campo indicando todos os números do RG ou equivalente;
● Data de nascimento: preencher no formato DD/MM/AAAA;
● E-mail: permite que usuários recebam e-mails (recibos) da Biblioteca. 

Sempre marcar a opção "Receber e-mail";
● Categoria do usuário: especifica a categoria do usuário para fins de 

empréstimo.



Servidores(as)

Também deve ser cadastrada a Unidade Organizacional (UO). 

A UO corresponde a unidade de lotação / atuação do(a) servidor(a).

Acesse a aba correspondente e busque pela respectiva UO.



Servidores(as)

Depois de selecionar a UO, escolha a 
opção “Normal” em Situação na 
unidade organizacional e clique em 
Gravar.

Depois disso a UO ficará vinculada ao 
usuário(a).

Usuário(a) deve ser vinculado(a) a uma 
única UO.



Servidores(as)

Depois de conferir e atualizar os dados 
do(a) usuário(a), acesse a aba “Senha” 
para que ele(a) possa cadastrar a senha 
de acesso.

A senha é utilizada na confirmação de 
empréstimos, na solicitação de reservas 
e no acesso ao Meu Pergamum.

As senhas devem ter de 4 a 6 números.

O cadastro biométrico está suspenso.



Cadastro de docentes substitutos(as)



Docentes substitutos(as)

Ao cadastrar um(a) docente 
substituto(a), o(a) operador(a) deve 
sempre realizar a busca pelo nome, pois 
alguns(algumas) têm mais de uma 
matrícula na instituição.

Docentes substitutos(as) devem ser 
cadastrados(as) usando a Matrícula 
Siape. A matrícula aparece no 
contracheque no item “Mat. Siape”.



Docentes substitutos(as)
Confira dados (nome, número de matrícula etc.) presentes no Pergamum com os 
documentos apresentados pelo(a) usuário(a). Caso necessário, atualize e / ou 
complemente as informações.

Os seguintes dados devem sempre ser preenchidos:

● Endereço;
● Telefone;
● CPF: preencher o campo indicando todos os números do CPF, sem pontos ou 

traços;
● RG: preencher campo indicando todos os números do RG ou equivalente;
● Data de nascimento: preencher no formato DD/MM/AAAA;
● E-mail: permite que usuários recebam e-mails (recibos) da Biblioteca. 

Sempre marcar a opção "Receber e-mail";
● Categoria do usuário: especifica a categoria do usuário para fins de 

empréstimo.



Docentes substitutos(as)

Nessa categoria de usuários(as), 
também deve ser inserido prazo de 
validade do cadastro na biblioteca.

Esse prazo corresponde a data de 
término do contrato do(a) docente com 
a UFC. Essa data aparece no 
comprovante de permanência no cargo 
(contrato). 

Para inseri-la clique na aba “Validade”, 
preencha a data e clique em Gravar.



Docentes substitutos(as)

Também deve ser cadastrada a Unidade Organizacional (UO). 

A UO corresponde a unidade de lotação / atuação do(a) docente.

Acesse a aba correspondente e busque pela respectiva UO.



Docentes substitutos(as)

Depois de selecionar a UO, escolha a 
opção “Normal” em Situação na 
unidade organizacional e clique em 
Gravar.

Depois disso a UO ficará vinculada ao 
usuário(a).

Usuário(a) deve ser vinculado(a) a uma 
única UO.



Docentes substitutos(as)

Depois de conferir e atualizar os dados 
do(a) usuário(a), acesse a aba “Senha” 
para que ele(a) possa cadastrar a senha 
de acesso.

A senha é utilizada na confirmação de 
empréstimos, na solicitação de reservas 
e no acesso ao Meu Pergamum.

As senhas devem ter de 4 a 6 números.

O cadastro biométrico está suspenso.



Docentes substitutos(as) - Observação

Cabe destacar que o preenchimento da validade impede que usuário(a) realize 
renovações e/ou novos empréstimos após a data indicada. 

Caso o contrato seja prorrogado, usuário(a) deve procurar a biblioteca, portando 
documento que comprove renovação do contrato, para regularizar a situação.

Veja no exemplo como docente substituto(a) corretamente cadastrado(a) aparece 
na tela de empréstimo.



Cadastro de usuários especiais 
(pesquisadores/as)



Usuários(as) especiais

Ao cadastrar um(a) usuário especial, 
o(a) operador(a) deve sempre realizar a 
busca pelo nome, pois alguns(algumas) 
podem ter matrículas de vínculos 
anteriores com a instituição e nelas 
podem existir pendências.

Usuários especiais devem ser 
cadastrados(as) usando o CPF 
completo, sem pontos ou traços.



Usuários(as) especiais
Confira a documentação apresentada pelo(a) usuário(a) e insira dados no 
Pergamum. A documentação apresentada deve ser arquivada pela biblioteca.

Os seguintes dados devem sempre ser preenchidos:

● Endereço;
● Telefone;
● CPF: preencher o campo indicando todos os números do CPF, sem pontos ou 

traços;
● RG: preencher campo indicando todos os números do RG ou equivalente;
● Data de nascimento: preencher no formato DD/MM/AAAA;
● E-mail: permite que usuários recebam e-mails (recibos) da Biblioteca. 

Sempre marcar a opção "Receber e-mail";
● Categoria do usuário: especifica a categoria do usuário para fins de 

empréstimo. Nesse caso, utilizar a opção pesquisador;
● Unidade de informação: Marcar a biblioteca onde usuário pode realizar 

empréstimo.



Usuários(as) especiais

No caso de usuários(as) dessa categoria é imprescindível que na Categoria do 
usuário esteja assinalado “Pesquisador” e na  Unidade de Informação esteja 
selecionada a biblioteca onde ele está autorizado a realizar empréstimo. Veja 
exemplo:

Essa sinalização é importante porque, conforme indicado nas Normas do 
Empréstimo, essa categoria de usuários(as) têm direito a realização de 
empréstimo apenas de materiais depositados em biblioteca específica.



Usuários(as) especiais

No caso de usuários(as) dessa categoria também deve-se inserir no campo 
“Informações restritas” indicação da categoria e siglas das bibliotecas onde aquele 
usuário está autorizado a realizar empréstimo. Veja exemplo:



Usuários(as) especiais

Nessa categoria de usuários(as), 
também deve ser inserido prazo de 
validade do cadastro na biblioteca.

Esse prazo corresponde a data de 
término do vínculo do pesquisador(a) 
com a UFC. Essa data é um dos campos 
do Formulário de solicitação de 
cadastro disponível no site da 
biblioteca.

Para inserir o prazo clique na aba 
“Validade”, preencha a data e clique em 
Gravar.



Usuários(as) especiais

Também deve ser cadastrada a Unidade Organizacional (UO). 

A UO corresponde a instância acadêmica da UFC a qual o(a) pesquisador(a) está 
vinculado(a).

Acesse a aba correspondente e busque pela respectiva UO.



Usuários(as) especiais

Depois de selecionar a UO, escolha a 
opção “Normal” em Situação na 
unidade organizacional e clique em 
Gravar.

Depois disso a UO ficará vinculada ao 
usuário(a).

Usuário(a) deve ser vinculado(a) a uma 
única UO.



Usuários(as) especiais

Depois de conferir e atualizar os dados 
do(a) usuário(a), acesse a aba “Senha” 
para que ele(a) possa cadastrar a senha 
de acesso.

A senha é utilizada na confirmação de 
empréstimos, na solicitação de reservas 
e no acesso ao Meu Pergamum.

As senhas devem ter de 4 a 6 números.

O cadastro biométrico está suspenso.



Usuários(as) especiais - Observação

Cabe destacar que a execução das sinalizações indicadas anteriormente não 
restringe automaticamente a realização de empréstimo por parte de usuários(as) 
desta categoria em bibliotecas diferentes das sinalizadas, porém, isso contribui 
para correta identificação desse usuários(as) permitindo que operadores(as) 
orientem eles(as) quanto ao empréstimo. 

O preenchimento da validade impede que usuário(a) realize renovações e/ou 
novos empréstimos após a data indicada. 

Caso o vínculo seja prorrogado, usuário(a) deve procurar a biblioteca, levando 
documento que comprove a renovação, para regularizar a situação.



Usuários(as) especiais - Observação

Veja no exemplo como usuário(a) especial corretamente cadastrado(a) é exibido 
no Pergamum.

Mensagem de aviso exibida no 
empréstimo a partir da 
observação inserida no campo 
“Informações restritas”.

Dados do(a) usuário(a) exibidos na tela 
de empréstimo.



Orientações adicionais
(todas as categorias de usuário/a)



Cadastro de e-mail

Na tela de cadastro do usuário, é possível informar mais de um endereço de 
e-mail na opção “E-mail”.

Para isso basta inserir os endereços separando-os por ponto e vírgula ( ; ) sem 
espaço. Veja o exemplo:



Usuários(as) com deficiência

Caso usuário possua deficiência, deve-se 
sinalizar o tipo de deficiência dentre as 
opções disponíveis no sistema.



UO obsoletas

As Unidades Organizacionais 
sinalizadas com asterisco ( * ) 
antes do nome não devem 
ser utilizadas.



Choque de matrícula

Caso seja identificado choque de matrícula entre usuários (alunos-alunos, 
alunos-servidores etc.), o(a) operador(a) deve contatar a DTI através do e-mail 
dti.bu@ufc.br informando nome e matrícula do usuário em que choque está 
ocorrendo para que a situação possa ser corrigida.

Em caso de choque de matrícula, operadores(as) não devem alterar o nome do 
usuário anterior pelo do(a) novo(a) usuário(a), pois essa mudança deve ser feita via 
banco de dados.



Uso de CPF como matrícula

Há casos de usuários(as) regulares (estudantes de graduação, estudantes de 
pós-graduação, estudantes das CCE, docentes, técnico-administrativos) 
cadastrados pelo CPF ao invés do número de matrícula. Ao se deparar com essa 
situação, operador(a) deve contatar a DTI através do e-mail dti.bu@ufc.br 
informando nome e matrícula do usuário em que choque está ocorrendo para 
que a situação possa ser corrigida.

Usuários regulares não devem ser cadastrados pelo CPF. Eles(as) devem ser 
cadastrados(as) pelo número de matrícula ou Siape.

A unificação de matrículas não deve ser realizada pelas bibliotecas a fim de 
evitar inconsistências no histórico e/ou credenciais de acesso de usuários(as).



Cadastro de Nome Social

De acordo com o disposto na Resolução nº 32 / Consuni, 4 de outubro de 2013, que 
trata sobre a utilização do Nome Social nos registros funcionais e acadêmicos dos 
servidores e estudantes da Universidade Federal do Ceará, encaminhamos as 
orientações para a inclusão do Nome Social no Sistema Pergamum:

1. A pessoa apresenta documento comprobatório de requerimento de registro do 
nome social na Universidade, realizado junto à PROGRAD (aluno de graduação), 
PRPPG (aluno de pós-graduação) ou PROGEP (servidor);

2. Em seguida, a pessoa informa ao atendente o prenome que corresponda ao 
modo pelo qual é identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade e 
em sua inserção social;

https://www.ufc.br/images/_files/a_universidade/consuni/resolucao_consuni_2013/resolucao32_consuni_2013.pdf


Cadastro de Nome Social

3. O atendente da 
biblioteca altera o 
prenome da pessoa no 
cadastro do usuário no 
Pergamum (assim, 
deverá constar apenas o 
nome social ao lado da 
matrícula);



Cadastro de Nome Social

4. Ainda no cadastro do 
usuário no Pergamum, o 
atendente informa o 
nome civil da pessoa no 
campo denominado 
“Nome civil”.



Cadastro de Nome Social

● O nada consta será emitido com o nome social.

● Ao buscar pelo nome do usuário no Pergamum, a recuperação será pelo 
nome que estiver escrito no campo ao lado do Código da pessoa.

● No tratamento institucional, os funcionários devem dirigir-se às pessoas 
cadastradas utilizando o nome social, sem referência ao nome civil.



Apêndices



Documentos complementares

Consulte também os seguintes documentos e orientações:

● Como validar no SIGAA Público o atestado de matrícula apresentado na 
biblioteca

● Nota Técnica Nº 2, de 13 de janeiro de 2023
● Resolução Nº 12/CONSUNI, de 17 de novembro de 2022
● Resolução Nº 14/CONSUNI, de 23 de março de 2018 
● Utilização das bibliotecas pelos residentes e internos da Famed e HUs e 

funcionários da EBSERH

https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/05/como-validar-no-sigaa-publico-o-atestado-de-matricula-ou-a-declaracao-de-vinculo-com-a-instituicao-apresentados-na-biblioteca.pdf
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/05/como-validar-no-sigaa-publico-o-atestado-de-matricula-ou-a-declaracao-de-vinculo-com-a-instituicao-apresentados-na-biblioteca.pdf
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2023/01/nota-tecnica-n2-2023.pdf
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/11/resolucao-12-consuni-multas.pdf
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2023/01/resolucao14-consuni-2018.pdf
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/09/residentes-internos.pdf
https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2015/09/residentes-internos.pdf
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