
Pesquisa na Base do Pergamum

Acesse: pergamum.ifbaiano.edu.br



A pesquisa geral é feita pelo Título da obra.

Para outras opções de consulta clique sobre “Abrir mais opções de consulta”.



A pesquisa é realizada em toda a Rede de Bibliotecas do IF Baiano. Selecione a sua Unidade de informação.

Ao selecionar a unidade de informação, a pesquisa se restringirá aos títulos cadastrados no Campus solicitado.

Copie o Número de chamada para localizar o livro na estante



Empréstimo – Prazos 

O Empréstimo domiciliar disponibiliza as publicações para uso doméstico. Segue abaixo os prazos de empréstimos 

Usuário Livros Prazo CD e DVD Prazo

Alunos 03 7 dias 02 03 dias

Professores 05 7 dias 02 03 dias

Téc. administrativos 03 7 dias 02 03 dia

Obs. Os CDs e DVDs não poderão ser renovados pelo sistema Meu Pergamum.



Renovação

Na página de consulta do Pergamum, clique sobre Meu Pergamum.



O usuário será direcionado para a seguinte tela. Digite o número de matrícula (funcionários deverão digitar o CPF e alunos deverão
digitar o RG) e a senha cadastrada na biblioteca.



Renovação - O usuário da biblioteca poderá renovar o prazo de empréstimo por 3 (três vezes consecutivas, desde de que não haja 
reserva do livro ou se o usuário estiver com pendências na biblioteca (Suspenso). Após 3 renovações, será necessário dirigir-se à 
Biblioteca.



Reserva – O usuário poderá reservar o livro desejado, contanto que este não esteja disponível no acervo. Para realizar a reserva o
usuário deverá consultar o livro desejado, na página de Consulta. Encontrando o livro desejado, clica em Reserva.



O usuário será direcionado para a seguinte tela. Digite o número de matrícula (funcionários deverão digitar o CPF, alunos deverão
digitar o RG) e a senha cadastrada na biblioteca. Deverá também escolher a Unidade de Informação. E depois clicar em Confirmar.
Após confirmar o usuário estará na lista de reserva. Assim que o livro estiver disponível na biblioteca, o usuário que presente no
topo da lista de reserva devera pegar o livro no período de 24 horas, senão o mesmo passará automaticamente para o próximo
usuário da lista.



Devolução

A devolução do empréstimo domiciliar deverá ser feita 7 (sete) dias corridos após a data de empréstimo ou antes desta data.

Após esse período, se não for realizada a renovação da obra, o usuário ficara suspenso do serviço de empréstimo domiciliar pelo 
dobro de número de dias referente ao atraso.

P. ex. quatro (4) dias de atraso corresponde a 8 (oito) dias de suspensão.

Outras informações poderão ser consultadas no Regulamento Unificado das Bibliotecas do IF Baiano, aprovado pelo CONSUP em 
2010, e disponível na Biblioteca.


