
Tutorial para solicitação de
empréstimos

Os empréstimos serão realizados por agendamento através
do Catálogo Pergamum

BIBLIOTECA - IFSP - Câmpus Registro



Comece
do início 1º) No computador ou celular, acesse

a versão desktop do Pergamum:
http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.
br/pergamum/biblioteca/index.php

versão desktop

http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php


Obs: Caso seu acesso seja via smartphone,
clique em "acesse a versão desktop", conforme
figura abaixo

versão mobile

versão desktop



E depois?
2º) Clique em “Login”. Escolha sua
categoria, digite seu prontuário* e
senha do SUAP

Observação: para aluna ou aluno, escolha o campus e em “Código” não digite a
sigla do Campus. Digite os números do prontuário e a letra final, caso houver.
Por exemplo: se seu prontuário for RG10123X, digite apenas 10123X.



 E o que mais?

3º) Em “Unidade de Informação”,
selecione a Biblioteca do seu
campus.

Seu nome irá aparecer aqui

4º) Em “Pesquisa Geral”, faça a sua busca e clique em
“Pesquisar”

digite o termo de sua pesquisa 



 E agora?

5º) Após
aparecerem os
resultados, em
“Refinar sua
busca”, vá em
“Unidade de
Informação” e
clique sobre a
Biblioteca do seu
campus

6º) Localize o
resultado desejado e
clique em “Solicitação

de Empréstimo”



 Está quase pronto?

7º) Preencha a Solicitação:  
* Em casos de obras divididas em
volumes, pode ser necessário o
preenchimento dos campos 1 a 4,
conforme o caso. Seu login e senha
já aparecerão nos campos 5 e 6. *
O campo 7 e o campo 8 devem
conter o nome do seu campus. *
Preencha seu e-mail de contato
para receber os avisos sobre sua
solicitação. * Clique em
“Confirmar”.

RG101010

FULANO@IFSP.EDU.BR



Pronto!

8º) A mensagem “Solicitação de
empréstimo realizada!” aparecerá.

Observações: A “Solicitação de Empréstimo” deve ser realizada antes de seu comparecimento a
Biblioteca. A Biblioteca entrará em contato por e-mail para agendar a data de retirada do
material. Cadastre biblioteca.rgt@ifsp.edu.br em seus contatos de e-mail para evitar que a
mensagem seja considerada “spam”. Compareça ao Campus na data e horário agendados pela
Biblioteca para retirada do material;  Será preciso realizar uma “Solicitação de Empréstimo” para
cada material que deseja agendar;  As quantidades de materiais permitidas para empréstimo são
as indicadas no Regulamento da Biblioteca: máximo de 5 itens para discentes e de 7 itens para
servidores; Você pode acompanhar a situação da sua solicitação em “Meu Pergamum” ->
“Solicitações” -> “Consulta ao Malote” -> preencha as datas “inicial e “final” -> escolha a “Situação” -
> clique em “Mostrar”; A “Solicitação de Empréstimo” é válida para materiais disponíveis no acervo
e difere da “Reserva” que deve ser utilizada para materiais indisponíveis.


