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APRESENTAÇÃO 

 

 

O PERGAMUM é um sistema que possibilita o acesso ao Catálogo Online do Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Por meio dele o acervo está 

integrado e é possível consultar a disponibilidade de materiais, renovar empréstimo, reservar 

livros emprestados e emitir o nada consta. O catálogo é atualizado diariamente por meio do 

cadastro de novos materiais. 

Desde 2020 a comunidade possui acesso integral a títulos de livros eletrônicos de 

diversas áreas do conhecimento por meio da MINHA BIBLIOTECA (biblioteca virtual). 

Esperamos que nossos esforços contribuam para o desenvolvimento de suas atividades 

acadêmicas e científicas. 

Entre em contato sempre que precisar de novas informações e fique ligado nas novidades 

por meio do nosso perfil no Instagram pelo @sibi.ufsb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS  
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1 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 

 

No primeiro período letivo de cada ano será necessário realizar a atualização do cadastro.  

 

ATUALIZAÇÃO ONLINE: acesse o formulário da sua biblioteca, preencha os dados, anexe 

os documentos e aguarde 2 dias úteis. A confirmação será enviada por e-mail. 

BIBLIOTECA CJA: https://forms.gle/R2BjdY6AiexVykNY7 

BIBLIOTECA CPF: https://forms.gle/M2MNtv732RD8rQfr6 

BIBLIOTECA CSC: https://forms.gle/9Jsd14qfn6jwha6U8 

 

ATUALIZAÇÃO PRESENCIAL ALUNO: apresente um documento oficial com foto e o 

atestado de matrícula em pelo menos 2 componentes curriculares no período letivo corrente. 

O atestado não precisa ser impresso, pode ser apresentado na tela do seu aparelho eletrônico. 

 

ATUALIAÇÃO PRESENCIAL SERVIDOR: documento oficial com foto ou carteira 

funcional impressa (crachá) ou eletrônica (aplicativo SOUGOV) ou contracheque. 

 

2 CONSULTA AO ACERVO 

 

O acervo de todas as Bibliotecas da UFSB poderá ser consultado através do link 

acervo.ufsb.edu.br 
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O catálogo disponibiliza diversos filtros para a pesquisa.  

Clique na opção AJUDA no canto superior direito da página para assistir aos tutoriais de 

consulta, reserva, renovação entre outros. 

 

3 ACESSO AOS LIVROS ELETRÔNICOS (MINHA BIBLIOTECA) 

 

O Sistema de Bibliotecas da UFSB disponibiliza acesso ao catálogo de livros eletrônicos da 

plataforma Minha Biblioteca. São mais de 10.000 títulos disponíveis para os usuários 

cadastrados nas bibliotecas da universidade. Confira abaixo como acessar o material. 

 

3.1 CONSULTANDO O MATERIAL 

 

Acesse o catálogo online da UFSB em acervo.ufsb.edu.br 

Digite a palavra-chave (a tela disponibiliza diversos filtros: título, assunto, autor etc.) 
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3.2 IDENTIFICANDO O MATERIAL 

 

Todos os títulos da Minha Biblioteca estão identificados com o termo “livro eletrônico” e 

possuem o ícone “cadeado”. 

 

 

3.3 ACESSANDO O MATERIAL 

 

Clique no ícone do “cadeado” e faça login na nova janela com sua matrícula e senha (a senha 

padrão no primeiro acesso são os oito dígitos do seu CPF). 
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4 EMPRÉSTIMO 

 

Os empréstimos serão efetuados mediante apresentação de um documento oficial com foto e 

digitação da senha numérica. 

O empréstimo é pessoal e intransferível.  

A fim de evitar eventuais transtornos, recomendamos que o usuário não repasse materiais sob 

sua responsabilidade para outrem.  

A biblioteca não aceita devolução de obra danificada e o usuário que autorizou o empréstimo 

será responsável pela reposição do material. 

O recibo do empréstimo será enviado para o e-mail do usuário. 

 

5 DEVOLUÇÃO 

 

A devolução de materiais bibliográficos deve ser realizada exclusivamente na Biblioteca onde 

foi feito o empréstimo pelo usuário ou portador. No ato da devolução uma mensagem de 

confirmação será enviada para o e-mail do usuário. 

Para maiores informações, dúvidas e/ou sugestões entre em contato com a biblioteca do seu 

campus, os endereços estão no rodapé da pagina. 

 

6 RENOVAÇÃO 

 

A renovação é realizada pelo próprio usuário no Catálogo Online do Sistema de Bibliotecas 

(acervo.ufsb.edu.br). 

Clique na opção Login, no canto superior direito da página (destaque na imagem abaixo), 

insira matrícula e senha  cadastrada na biblioteca. 
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O usuário notará seu nome no canto superior da página.  

Em seguida clique em “Meu Pergamum” no menu do canto superior da página. Uma nova 

janela abrirá e o usuário poderá visualizar os títulos emprestados em seu nome e a opção 

RENOVAR ao lado. 

A renovação de empréstimo é permitida ao usuário, até 3 vezes, desde que o material 

emprestado NÃO ESTEJA EM ATRASO OU RESERVADO. 

 

7 RESERVA 

 

A reserva deverá ser realizada pelo próprio usuário e só é permitida quando todos os 

exemplares de uma obra estiverem emprestados.  

Quando o material reservado estiver disponível, será enviada uma mensagem para o e-mail do 

usuário, que terá o prazo de 24 horas para retirar o material na Biblioteca; após o prazo de 24 

horas, o material é liberado para o próximo usuário da lista de reserva ou retorna à estante.  

Para fazer a reserva acesse o Catálogo Online do Sistema de Bibliotecas (acervo.ufsb.edu.br), 

faça a busca do material desejado pelo título, autor ou assunto, clique em reserva, digite o seu 

número de matrícula e a senha da Biblioteca e clique em confirmar. 
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8 PENDÊNCIAS 

 

O sistema faz a gestão das pendências de usuários que estão em atraso. É responsabilidade do 

usuário devolver e renovar os materiais no prazo estipulado. 

Não é possível solicitar exclusão de afastamento. 

Obras danificadas, perdidas ou extraviadas deverão ser imediatamente repostas. Enquanto não 

houver reposição o usuário acumulará afastamento dos serviços da biblioteca. 

 

9 NADA CONSTA 

 

O usuário pode solicitar a declaração de Nada Consta, via Meu Pergamum, e-mail da sua 

biblioteca ou presencialmente . 

A emissão do Nada Consta afasta o usuário no sistema e o impossibilita de fazer novos 

empréstimos e acessar a Biblioteca Virtual. 

Caso o aluno ainda esteja com matrícula ativa deve apresentar o atestado de matrícula em pelo 

menos 2 componentes curriculares no Balcão de Atendimento da Biblioteca. 
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