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O Pergamum é um software de gerenciamento de dados
de acervos bibliográficos, que funciona por meio de
catálogo online. O uso do Pergamum ocorre para o
armazenamento, processamento, busca, recuperação e
acesso aos registros bibliográficos e à informação.

Na biblioteca Anna Deák, o Pergamum não oferece só o
acesso para pesquisa e localização de registros de livros
físicos que estão nas estantes, mas também para
recursos integrados ao seu sistema: livros virtuais da
Biblioteca Virtual Pearson, Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC) em formato PDF, Teses e  Dissertações
online,  periódicos científicos (CAPES), Normas da ABNT,
entre outros recursos.

Por ser um sistema informatizado, gerencia o
empréstimos de livros físicos (em papel) para os
usuários, entre outros materiais de informação, além
de  renovar os livros emprestados, efetuar o controle da
devolução, entre outras funções.
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Como localizar livros nas estantes da
biblioteca? O Pergamum pode ajudar!
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http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/

Entre no site do Pergamum:Entre no site do Pergamum:

Os livros nas estantes são organizados pelo número
de chamada, que corresponde ao seu assunto.

Ao conseguir a numeração do livro, verifique nas
estantes onde ele está.

http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/


WhatsApp: (18) 3281-9596. Email: cbi.pep@ifsp.edu.br
Site https://pep.ifsp.edu.br/index.php/biblioteca-anna-deak

Siga nossas redes sociais:
Facebook https://www.facebook.com/BibliotecaAnnaDeakIFSPPEP/

Instagram @bibliotecaannadeak

P. 3Como renovar os livros emprestados?

CONTATO COM A BIBLIOTECA

No Pergamum você consegue renovar o livro 3 vezes
e na biblioteca quantas vezes precisar.

A Renovação é feita se o prazo não estiver vencido e
se o livro não estiver reservado para outra pessoa.
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