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PARA COMEÇAR:
Acesse o site https://bibliotecas.ufms.br/
e ao acessar, clique em "Catálogo Online - Pergamum"



NO CATÁLOGO ONLINE PERGAMUM:
Busque o material desejado na barra de pesquisa, digitando o nome do livro,
autor ou assunto e clicando em "Pesquisar".
Você poderá filtrar sua busca em "Opções de consulta", de acordo 
com o desejado.

Exemplo:



ENCONTROU O LIVRO QUE PROCURA?
Ao encontrar o material desejado, certifique-se de qual Câmpus ele está
localizado e se há exemplares disponíveis para empréstimo no acervo,
selecionando "Exemplares". 

Uma nova aba abrirá na tela, com as informações de localização e
disponibilidade. 



forneça SUAS INFORMAÇÕES
Após ler o regulamento, na mesma aba forneça suas informações para
concluir o processo. 
Quando terminar de inserir seus dados, clique em "Confirmar".

Se todas as informações estiverem completas, o seu Empréstimo Entre
Bibliotecas UFMS estará realizado.

RGA ou SIAPE
senha do seu cadastro

na Biblioteca UFMS

Biblioteca em que
você está vinculado



NÃO SE ESQUEÇA DE ACESSAR AS
REGRAS DO EEB
Na aba de "Empréstimo entre bibliotecas", em vermelho você encontrará o
link do regulamento do serviço de EEB, certifique-se de ler as regras antes de
concluir o processo de empréstimo.

Ao receber o material, a Biblioteca que você está vinculado te
comunicará a disponibilidade do material;
Fique atento ao seu e-mail e telefone informados;
Quando disponível, você terá um prazo de 72 horas para retirar o
material solicitado, ou ele retornará à Biblioteca de origem;
O prazo de empréstimo, contado a partir do dia posterior à retirada, será
de 10 dias úteis, independentemente da categoria do usuário, sendo
permitidas 2 renovações, condicionadas ao interesse da Biblioteca de
origem;
Finalizado o período total de empréstimo, o usuário deverá efetuar a
devolução do exemplar.

Para retirar o material, conforme informado no regulamento:


