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1 Introdução

A emissão do Nada Consta encerra automaticamente o vínculo do 
solicitante com todas as bibliotecas da UFSB, ou seja, após a 
emissão da declaração não é mais possível realizar empréstimo de 
materiais nem acessar os livros eletrônicos. 

Por isso, só solicite a declaração quando não necessitar mais dos 
serviços online do Sistema de Bibliotecas.



O Nada Consta é documento obrigatório para solicitação de diplomas 
de graduação e pós-graduação, solicitação de licenças, 
aposentadoria, dentre outros procedimentos.

Consulte o Regulamento das Bibliotecas da UFSB para mais
detalhes: https://ufsb.edu.br/biblioteca/documentos-biblioteca

https://ufsb.edu.br/biblioteca/documentos-biblioteca


2 Acesso ao
Meu Pergamum

Passo 1: Acesse o Catálogo
Online

http://acervo.ufsb.edu.br/

http://acervo.ufsb.edu.br/


2 Acesso ao Meu 
Pergamum

• Passo 2: Clique em LOGIN no 
canto superior direito da tela.



2 Acesso ao
Meu Pergamum

• Passo 3

Login: matrícula

Senha: 4 a 8 dígitos
numéricos.

Observação:

• Primeiro acesso com 
senha padrão: 8 primeiros
dígitos do CPF.

• Esqueceu a senha? Entre 
em contato com a biblioteca.



2 Acesso ao
Meu Pergamum

• Passo 4: Clique em Meu 
Pergamum, no menu 
superior



3 Emissão da 
Declaração de Nada 
Consta

• Passo 1:

Clique em “Empréstimo” e 
depois em “Declaração de 
Nada Costa”.



3 Emissão da 
Declaração de 
Nada Consta

• Passo 2:

Será exibida uma mensagem
de aviso: “Acessando esta
tela você será afastado na
Unidade de Informação. 
Deseja continuar?”

Clique OK para continuar.



3 Emissão da 
Declaração de 
Nada Consta

• A Declaração de Nada 
Consta será exibida em uma
nova aba do navegador.

• Faça o download do 
arquivo no seu dispositivo
móvel ou computador.



3 Emissão da 
Declaração de 
Nada Consta

Importante!

Para que a declaração seja
visualizada corretamente é
importante que habilitar o
pop-up para o Meu
Pergamum.



Perguntas 
Frequentes

• Emiti uma Declaração de Nada Consta,
mas preciso de uma declaração atualizada.
Posso solicitar uma nova declaração
através do Meu Pergamum?

Sim. Basta seguir o passo a passo indicado
anteriormente.



Perguntas 
Frequentes

• Será possível obter a Declaração de Nada
Consta pessoalmente na biblioteca?

Sim. A emissão on-line da declaração de Nada
Consta não elimina a possibilidade de solicitar o
documento de forma presencial, contudo fique
atento às orientações quanto à COVID-19.

• Possuo materiais emprestados, posso solicitar
uma Declaração de Nada Conta?

Não. O Nada Consta só é emitido para quem não
possui pendências com as bibliotecas e o
empréstimo é considerado uma pendência.



Perguntas
frequentes

• Possuo vínculo (discente, servidor docente ou
técnico administrativo), mas nunca fiz cadastro
na biblioteca e necessito de uma Declaração
de Nada Consta. Como devo proceder?

Discente ou servidor efetivo da UFSB possui
cadastro automático com senha padrão
cadastrada no Meu Pergamum (8 primeiros
dígitos do CPF).

Se não conseguir acessar o sistema ou não for
servidor efetivo entre em contato com a sua
biblioteca para realizar o cadastro.



Contatos

• Campus Jorge Amado

biblioteca.cja@ufsb.edu.br

• Campus Paulo Freire

biblioteca.cpf@ufsb.edu.br

• Campus Sosígenes Costa

biblioteca.csc@ufsb.edu.br

mailto:biblioteca.cja@ufsb.edu.br
mailto:biblioteca.cpf@ufsb.edu.br
mailto:biblioteca.csc@ufsb.edu.br
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