
Tutorial prático para a criação do seu:

• Passaporte estudantil
• Identidade Estudantil e
• Cadastro na Biblioteca

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DA UFMS



PASSAPORTE

Entre no link: https://passaporte.ufms.br/
e clique em CRIAR MEU PASSAPORTE!
Após isso, você receberá orientações no
seu e-mail e poderá acessar outros
serviços que necessitam dessa conta.

*Email do serviço de suporte do campus:
suporte.cpan@ufms.br

Acesse as últimas notícias sobre a entrega
dos termos de responsabilidade:
https://cpan.ufms.br/2021/03/05/agetic-
entrega-dos-termos-de-responsabilidade/

https://passaporte.ufms.br/


Identidade Estudantil Digital 
O aluno tem duas opções para criar a sua Identidade
Estudantil Digital. Pelo site da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis, através do link:
https://proaes.ufms.br/ ou pelo aplicativo SOU
UFMS, que também irá direcioná-lo para esta página.

https://proaes.ufms.br/


Aplicativo SOU UFMS
Para ter informações de como baixar esse aplicativo, acesse os links no site da UFMS:
https://apps.apple.com/us/app/sou-ufms/id1454690531?l=pt&ls=1 e
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufms.academicos.app

https://apps.apple.com/us/app/sou-ufms/id1454690531?l=pt&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufms.academicos.app


Aplicativo SOU UFMS 



Cadastro na biblioteca 

• Após realizar o seu Passaporte e a sua Identidade Estudantil
Digital, você poderá efetuar o seu cadastro online na
biblioteca.

• Através dos passos que estão descritos nesse link:
https://bibliotecas.ufms.br/cadastro-de-usuarios/ (criado
para atender os alunos durante o período da pandemia).

• Depois é só enviar as informações solicitadas para o email:
cadastrobibli.cpan@ufms.br e seguir as orientações
recebidas da biblioteca.

https://bibliotecas.ufms.br/cadastro-de-usuarios/
mailto:cadastrobibli.cpan@ufms.br


Como acessar o 
MEU PERGAMUM?

Para acessar a sua conta no PERGAMUM, após habilitar a 

identidade estudantil ou funcional na biblioteca, acesse a 

página do catálogo online da biblioteca, nesse link: 
https://pergamum.ufms.br/pergamum/biblioteca/index.php

Depois clique no Meu Pergamum, do lado direito superior! 

https://pergamum.ufms.br/pergamum/biblioteca/index.php


Como acessar o 
MEU PERGAMUM?

Ao clicar no MEU PERGAMUM você 

será direcionado para esta página! 
Depois de habilitado, digite o

número do seu RGA ou SIAPE

no campo inscrição e a sua

senha de cadastro para

acompanhar a sua conta.Você utilizará o ESQUECI MINHA 

SENHA nesse momento de 

quarentena para obter a sua senha 

de cadastro. Clique nele e informe o 

seu e-mail, em seguida você 

receberá um link de redefinição de 

senha!

A sua nova senha também permitirá

que você tenha acesso aos livros das

Plataformas Online do Sistema de

Bibliotecas!



Formas de acesso aos
livros online 

• Conheça as informações e os recursos de pesquisa que estão disponíveis na página
do sistema de bibliotecas da UFMS: https://bibliotecas.ufms.br/

• Temos livros online na plataforma MINHA BIBLIOTECA (o tutorial de acesso está
disponível nesse link: https://cpan.ufms.br/files/2013/05/TUTORIAL-DE-ACESSO-
AO-PORTAL-MINHA-BIBLIOTECA.pdf

• Uma página de E-BOOKS disponíveis nesse link:
https://bibliotecas.ufms.br/acervos/e-books/

• E também o PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES, utilizando o passaporte da UFMS,
com um tutorial disponível para
consulta: https://bibliotecas.ufms.br/acervos/periodicos-capes/

https://bibliotecas.ufms.br/
https://cpan.ufms.br/files/2013/05/TUTORIAL-DE-ACESSO-AO-PORTAL-MINHA-BIBLIOTECA.pdf
https://bibliotecas.ufms.br/acervos/e-books/
https://bibliotecas.ufms.br/acervos/periodicos-capes/


BOA PESQUISA!

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

DA UFMS


