


1 – Acesse a loja de aplicativos do seu celular.

2 - Pesquise por “Bookshelf”.

3 – Clique em “Instalar”. O aplicativo “Bookshelf” 

será instalado em seu celular.



4 – ATENÇÃO: após fazer o download do

aplicativo Bookshelf não faça cadastro para

acessar os livros da Plataforma Minha

Biblioteca, siga para o próximo passo.



5 - Acesse o Site do Sistema de Bibliotecas da 

UFMS pelo seu celular: www.bibliotecas.ufms.br. 

Recomendamos a utilização do navegador Google 

Chrome para realização do procedimento.

6 – Clique em “Catálogo Online – Pergamum”.

http://www.bibliotecas.ufms.br/


7 – Para acessar a Plataforma Minha Biblioteca é necessário habilitar o idioma “Português” no Pergamum.



8 – Para acessar os livros da Plataforma Minha Biblioteca faça seu “Login” no Catálogo Online Pergamum.



9 – Coloque seu Usuário e Senha e clique em “Login”.

10 – ATENÇÃO: é o mesmo Usuário e Senha utilizados para empréstimo de livros físicos nas 

Bibliotecas da UFMS!

*Se você ainda não tem cadastro no Sistema de Bibliotecas da UFMS entre em contato conosco: biblioteca.prograd@ufms.br

mailto:biblioteca.prograd@ufms.br


11 – Você estará logado e terá acesso aos livros da Plataforma Minha Biblioteca



4 – Clique no cadeado.

12 – Pesquise por título, autor ou assunto”.



13 – Escolha 

uma das quatro 

opções a seguir 

para acessar o 

livro via 

aplicativo 

Bookshelf:

1ª opção, 

clique aqui. 

2ª opção, 

clique aqui. 



3ª opção, 

clique aqui. 

Ao escolher 

a 3ª opção, 

clique aqui. 



4ª opção, 

clique aqui. 



14 – O aplicativo Bookshelf abrirá

automaticamente, clique em “Pular”.



15 – Escolha uma das duas opções apresentadas.



16 – Clique no 

ícone para 

visualizar suas 

credenciais.

17 – Observe seu 

nome e o acesso 

à Plataforma 

Minha Biblioteca.



18 – Clique em “Explorar” para 

pesquisar o livro desejado.



19 – Procure o 

livro desejado. 

Não é necessário 

utilizar sinais 

gráficos na 

pesquisa.

20 – Clique no 

livro escolhido.



21 – Clique em “abrir”.



22 – Clique em “copiar”.

23 – Após clicar em “copiar”

volte para a tela inicial

clicando no ícone.



24 – Para fazer o download do livro clique em “sim”.



25 – O livro escolhido será baixado.



26 – Clique para abrir o livro.



27 – Clique em “descartar” para acesso o livro.



28 – Consulte o livro.



29 – Para remover o livro do dispositivo, clique

no ícone e retorne à página inicial.



30 – Clique no ícone de informações do livro.



31 – Clique em “Remover do dispositivo”.



32 – Clique em “Remover”.



33 – Clique para voltar à tela inicial.



34 – A capa do livro permanece na tela

principal, mas o livro não está mais no

dispositivo.

Observação: caso não faça a remoção do

livro, o mesmo permanecerá por 6 (seis)

meses no dispositivo.



35 – Para sua segurança, ao término de seu estudo, clique em “Logout” para encerrar sua sessão de 

acesso ao Catálogo Online Pergamum.



Informações: 

biblioteca.prograd@ufms.br

Telefone: 3345-7175

mailto:biblioteca.prograd@ufms.br

