Como reservar títulos no PERGAMUM
- Acessar o site: http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/
- Realizar o login no Pergamum, selecionando a categoria ALUNO, o campus ao qual pertence
(Catanduva), o prontuário (apenas números) e senha (mesma do SUAP). SERVIDORES devem
colocar prontuário com letra (ct123456) e senha.

- Após realizar o login, é preciso configurar o campo de pesquisa para exibir as informações de
busca. Primeiramente, é preciso escolher se você fará a pesquisa por nome do título, nome do
autor, assunto ou englobar todas essas três pesquisas (o padrão é buscar livre). Para isso, basta
selecionar a opção desejada conforme mostra a imagem abaixo:

- O próximo passo é selecionar a Unidade de Informação CATANDUVA, se a buscar for para títulos
disponíveis apenas na Biblioteca do campus Catanduva.

- É possível buscar por títulos em outras unidade de informação e até mesmo solicitar o envio do
título, caso o mesmo não esteja disponível na Biblioteca do campus Catanduva. Este assunto é
abordado em outro tutorial e nossos bibliotecários, auxiliares e técnicos estão sempre disponíveis
para sanar quaisquer dúvidas e facilitar todos os procedimentos para os usuários.
- Após a seleção da unidade de informação, basta digitar a informação a ser pesquisada. No
exemplo abaixo. Em seguida, basta clicar em RESERVAR:

- Ao clicar em RESERVAR, uma tela aparecerá, e será preciso selecionar o campus Catanduva,
conforme a figura abaixo, e em seguida clicar em CONFIRMAR:

- Você será dirigido para uma tela de confirmação, conforme mostramos abaixo:

- É possível verificar se a reserva foi feita de duas formas. A primeira, é checar sua caixa de e-mail,
para verificar se o comprovante da reserva foi enviado.
- A outra maneira, é acessar o menu MEU PERGAMUM e clicar no campo TÍTULOS
RESERVADOS:

- Aí, é possível verificar sua posição na fila de espera pelo livro. Caso você seja o número 1, pode
dirigir-se até a Biblioteca para efetivar a retirada do material, que ficará disponível para retirada por
24h. Após esse período, a reserva é automaticamente cancelada.

Dúvidas devem ser encaminhadas para biblioteca.ctd@ifsp.edu.br

