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PERGAMUM

Acesse a página da biblioteca no site
do IFSP Câmpus São Paulo Pirituba1

Todas essas opções acessam o
sistema PERGAMUM 2

No PERGAMUM você tem acesso aos registros bibliográficos de todas
as bibliotecas do IFSP:
 Livros impressos
 Livros digitais de acesso livre e restrito
 Normas técnicas
 Trabalhos acadêmicos
 Outros

O sistema PERGAMUM do IFSP está integrado com a Biblioteca Virtual
Universitária e o Sistema de Gestão de Normas e Documentos
Regulatórios, Target GEDWeb.



SISTEMA PERGAMUM DO IFSP



Antes de iniciar uma busca, faça
o Login no sistema para acesso a
todo conteúdo digital assinado

pelo IFSP

LOGIN NO SISTEMA PERGAMUM DO IFSP

ALUNOS
Selecione ALUNO em

“Categoria, localize PIRITUBA no
campo “Campus”, indique o nº
do PRONTUÁRIO em “Código”

sem a sigla “pt” e coloque a
SENHA (mesma do SUAP).

SERVIDORES
Selecione SERVIDOR em

“Categoria, indique o nº do
PRONTUÁRIO e a SIGLA do teu

câmpus de origem em “Código”
e coloque a SENHA (mesma do

SUAP).



administracao

INICIANDO A PESQUISA NO PERGAMUM

Verifique se está
logado1

Selecione a biblioteca
para busca no acervo

físico
2Digite palavra (s)

do título,
assunto ou

nome do autor
de interesse

3

Clique em
“Pesquisar”

4



RESULTADO DA BUSCA NO PERGAMUM

Livro digital
da Biblioteca

Virtual

Livro impresso
da Biblioteca
Câmpus PTB

Livro digital de
acesso livre

Trabalho
acadêmico de

aluno IFSP

Acesso as
normas técnicas

da ABNTNº de obras
disponíveis no

acervo da
biblioteca PTB



ACESSANDO OS LIVROS DA BIBLIOTECA VIRTUAL (BV)

Clique no cadeado
para acessar na
íntegra livros da

Biblioteca Virtual

O IFSP assina a Biblioteca Virtual Universitária (BVU). Esta fonte de informação contempla milhares de livros digitais
de mais de 40 editoras. A BVU é reconhecida pelo MEC como acervo de livros digitais e pode ser acessada por

computadores, tablets e smartphones, de qualquer lugar e a qualquer hora do dia.



LIVRO IMPRESSO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PTB

Clique no título para acesso a outros detalhes da obra

Em “Exemplares” será visualizada
informações da obra na biblioteca

Anote o “Numero de chamada” para
localizar o livro na estante. Este número

está impresso na lombada do livro.



RESERVANDO LIVRO QUE ESTÁ EMPRESTADO

Clique em “Exemplares e certifique se
todos os exemplares estão emprestados1

Com todos exemplares emprestados,
clique em “Reserva”2

Preencha todos os dados e clique em
“Confirmar”3

Concluída a reserva, quando o
exemplar emprestado for

devolvido ficará à disposição do
usuário por 24 horas. Será

enviado um e-mail automático
pelo sistema sobre a liberação

do empréstimo.



LIVRO DIGITAL DE ACESSO LIVRE

Clique no link
“PDF”para acessar

livros digitais de
acesso livre

Bibliotecários catalogam livros digitais de acesso livre descritos nas bibliografias dos cursos ministrados no IFSP. Outros
títulos que podem apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão também são disponibilizados para pesquisa no Pergamum.



Clique no link
“PDF”para acessar

os trabalhos
acadêmicos

Trabalhos acadêmicos com autorização do(s) autor(es) são disponibilizados para acesso livre no Pergamum.

TRABALHOS ACADÊMICOS DE ALUNOS DO IFSP



ACESSO ÀS NORMAS TÉCNICAS: NBR E AMN

O IFSP assina o Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios, Target GEDWeb, que disponibiliza a
comunidade acesso às normas técnicas das coleções ABNT (NBR) e MERCOSUL (AMN).

Após pesquisa simples no Pergamum, normas
técnicas com o(s) termo(s) de busca desejado

serão exibidas no link “Target GEDWeb”



ACESSANDO AS NORMAS TÉCNICAS: NBR E AMN

Clique na
imagem para

abrir a
norma na
sua tela.

Para detalhes
da norma,
clique no

título

O link
“Visualizar”

abre a norma



MEU PERGAMUM

O acesso pode
ser realizado em
três pontos da

tela inicial.

A opção “Meu Pergamum” fornece aos usuários a possibilidade de gerenciamento dos procedimentos realizados em teu
número de prontuário no sistema. Dentre as ações possíveis estão a Renovação de materiais, Consulta de material

pendente, Suspensão e Histórico.



ACESSANDO O MEU PERGAMUM

ALUNOS
Selecione ALUNO em

“Categoria, localize PIRITUBA no
campo “Campus”, indique o nº
do PRONTUÁRIO em “Código”

sem a sigla “pt” e coloque a
SENHA (mesma do SUAP).

SERVIDORES
Selecione SERVIDOR em

“Categoria, indique o nº do
PRONTUÁRIO e a SIGLA do teu

câmpus de origem em “Código”
e coloque a SENHA (mesma do

SUAP).



RENOVAÇÃO DE MATERIAL EMPRESTADO

Basta clicar na opção
RENOVAR. Verifique no campo

“Data de Devolução” o novo
prazo de empréstimo.

CONDIÇÕES PARA RENOVAÇÃO
I. não existência de pendência e penalidades no registro do usuário; II. conformidade com o prazo limite de empréstimo e com a

quantidade de renovações permitidas online (três renovações); III. não existência de reserva para o item a ser renovado; IV. caso o
material não seja solicitado pela Biblioteca por razões técnicas.
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Para mais informações sobre o Pergamum, entre em contato com a equipe da biblioteca pelo e-mail
biblioteca.ptb@ifsp.edu.br


