
BIBLIOTECA DO CAMPUS DO PANTANAL 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  

 Segunda a sexta: das 07h:30min às 21h:45min 

 Sábado: das 13h às 17h 

 

PRINCIPAIS SERVIÇOS: 

• CONSULTA LOCAL: comunidade acadêmica e externa; 

 

•  EMPRÉSTIMO DOMICILIAR: alunos de graduação, pós-graduação e servidores da 

UFMS; 

 

•  RENOVAÇÃO DE MATERIAIS: pode ser realizado pelo próprio usuário na sua conta 

– MEU PERGAMUM (que é criada a partir da habilitação da identidade estudantil ou 

funcional na biblioteca), localiza-se na página do catálogo online; 

 

• EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS (EEB) e RESERVA DE MATERIAIS: 

realizado na página do catálogo online; 

 

•  VISITA ORIENTADA AOS USUÁRIOS: é realizada através do agendamento prévio na 

biblioteca, o objetivo é orientar os usuários sobre os serviços oferecidos, a organização 

do acervo bibliográfico, as buscas no catálogo online, a localização de livros nas estantes, 

etc.  

 

•  SALA DE PESQUISA: acesso à computadores para pesquisas em sites exclusivamente 

acadêmicos, entre eles: bases de dados científicas, livros eletrônicos e serviços digitais da 

Biblioteca Central. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

 Empréstimo domiciliar de materiais 
 

• Alunos de Graduação: 3 materiais por 10 dias; 

• Alunos de Pós-Graduação: 04 livros por 30 dias; 

• Servidores técnico-administrativos: 04 livros por 30 dias; 

• Docente efetivo, substituto e voluntário: 08 livros por 30 dias; 
 

 Não é permitido o empréstimo de: obras de referência, coleção regional, obras raras e 

folhetos. 
 

 Suspensão do empréstimo 

A não-devolução do material bibliográfico no prazo estipulado implicará na penalidade de 

suspensão do empréstimo por 01 dia para cada obra emprestada e por cada dia de atraso. 
 

 Extravio ou danificação de materiais bibliográficos 
O usuário será responsável pelo material bibliográfico emprestado e, em caso de extravio 

ou danificação estará obrigado a fazer a sua reposição, de acordo com o regulamento da 

biblioteca. 



TUTORIAL DE PESQUISA NO CATÁLOGO E 

RENOVAÇÃO DE LIVROS ONLINE 

O discente, docente ou técnico pode realizar PESQUISAS no CATÁLOGO ONLINE e RENOVAÇÃO 

DE LIVROS no MEU PERGAMUM 

 

1º Passo) Como acessar o catálogo online da biblioteca? 

1.1) No site da UFMS o catálogo está disponível na página da Biblioteca Central. 

 

 

1.2) No site do Campus do Pantanal o catálogo está disponível na página da Biblioteca/CPAN. 

 



2º Passo) Como realizar pesquisas no catálogo online? 

 

 

3º Passo) Como localizar os livros nas estantes a partir das buscas no catálogo? 

 

 

 

 

 

 

Esse é o número 
de localização de 
livro na estante 

Escolha aqui a opção 
de busca: por autor, 
título, assunto, etc. 

O número da chamada é 
dividido em duas linhas: 

300.72 
L412c 

 

Sequência da ordem de numeração 
dos livros nas estantes. 
classificação. 



4º Passo) Conhecendo a forma de organização dos livros nas estantes – as 10 áreas do 

conhecimento humano: 

 

000 Generalidades 
100 Filosofia e Psicologia 
200 Religião 
300 Ciências Sociais 
400 Línguas e Linguística 
500 Ciências Puras 
600 Tecnologias: Ciências Aplicadas 
700 Artes 
800 Literatura 
900 Geografia e História 
 

 

 

 
5º Passo) Sinalização das estantes do acervo: 

 

 

 

 

 

 

 



 

6º Passo) Recuperação da informação: o catálogo online permite a recuperação de informações 

do acervo de todas as bibliotecas da UFMS através de uma busca integrada: 

 

 

 

7º Passo) Serviço de Empréstimo entre Bibliotecas – EBB e Reserva de Materiais Bibliográficos:  

 

7.1) O Serviço de EEB – permite ao usuário solicitar o empréstimo de materiais do acervo de outras 

bibliotecas da UFMS, de acordo com a normas do regulamento que regem esse serviço, 

disponibilizadas na aba do catálogo!  

 

7.2) O Serviço de Reserva – permite ao usuário solicitar a reserva de materiais do acervo da 

biblioteca do seu campus, desde que não tenha nenhum exemplar do mesmo título disponível para 

empréstimo no acervo.  

 

Para recuperar informações 
somente do acervo da 
Biblioteca de Corumbá, 
selecione a biblioteca do seu 
campus!  



 

 

6º Passo) Como acessar o Meu Pergamum? 

 

 

 

 

 

 

Para acessar a sua conta, 
após habilitar a 
identidade estudantil ou 
funcional na biblioteca, 
clique aqui!  

Para saber qual biblioteca possui esse 
título clique em exemplares. Nessa aba 
é possível saber se os exemplares estão 
disponíveis no acervo da biblioteca ou 
emprestados!  



 

7º Passo) Meu Pergamum 

 

 

 

 

8º Passo) Meu Pergamum: renovação de materiais e alteração de senha 

 

 

 

 

Digite o número do seu 
SIAPE ou RGA no campo 
inscrição e a senha 
repassada no momento 
da habilitação do seu 
cadastro na biblioteca! Caso se esqueça da sua 

senha, clique no ESQUECI 
MINHA SENHA e será 
encaminhado para o seu 
email um link de 
redefinição de senha! 

Caso deseje redefinir a 
sua senha novamente, 
clique aqui! 

Nome do usuário! 



 

9º Passo) Meu Pergamum: renovação de materiais  

 

 

 

10º Passo) Meu Pergamum: renovação de materiais 

 

 

 

 

 



11º Passo) Meu Pergamum: renovação realizada e data da devolução do material 

  

 

 

BOA PESQUISA!!! 
Equipe da Seção de Biblioteca – SEBB/CPAN 

 
BIBLIOTECA DO CAMPUS DO PANTANAL 

Telefone: (67) 3234-6843/6835        
E-mail: biblioteca.cpan@ufms.br 

Acompanhe a data da 
devolução do material 
emprestado e evite 
suspensão! 

mailto:biblioteca.cpan@ufms.br

