
CATÁLOGO ON-LINE PERGAMUM
- PESQUISA DE ITENS

- SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS



● O Pergamum é uma ferramenta de gestão da informação utilizada em bibliotecas, 

arquivos e museus. Nesse sistema estão catalogados os livros e demais itens disponíveis 

para empréstimos nas bibliotecas do IFSP.

● O acesso ao Pergamum pode ser feito por meio de autenticação do usuário no SUAP 

(https://suap.ifsp.edu.br/). Após o login no SUAP, clicar em Biblioteca Pergamum, em 

LINKS ÚTEIS - IFSP.

● SUAP > LINKS ÚTEIS - IFSP > Biblioteca Pergamum.
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https://suap.ifsp.edu.br/


● Outra possibilidade de acessar o Pergamum é por meio do seguinte endereço eletrônico: 

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

● Para pesquisar os itens disponíveis no acervo basta inserir o termo de busca na caixa 

Pesquisa Geral e clicar em Pesquisar. O termo de busca pode ser, por exemplo, o título, 

o assunto ou o autor do livro desejado.
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http://pergamum.biblioteca.ifsp.edu.br/


● Observe que é possível refinar os resultados recuperados selecionando, por exemplo, a 

Unidade de Informação na qual você está matriculado. Nesse caso o sistema 

recuperará as obras disponíveis apenas no acervo do câmpus selecionado.
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● Após digitar o termo de busca e clicar em Pesquisar, você recuperará todos os itens 

catalogados e disponíveis para empréstimo na unidade de informação selecionada.
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● Atenção: os itens com cadeados estão disponíveis apenas por meio da Biblioteca 
Virtual Pearson. Para saber como acessá-los, por favor, consultar o tutorial específico da 

BV Pearson.
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https://ist.ifsp.edu.br/images/Documentos2022/BV_Pearson.pdf


● Outra funcionalidade do Pergamum é poder solicitar o empréstimo de um livro. Para 
tanto, inicialmente, clicar em Login, no canto superior direito da tela. Em seguida, 
selecionar uma Categoria (Aluno ou Servidor), conforme for o seu caso. Utilizar seus 
dados institucionais para preencher os campos de Código e Senha (os mesmos dados 
utilizados para acessar o SUAP). Ao final, clicar em Login.
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● Novamente, para pesquisar os itens disponíveis no acervo basta inserir o termo de busca 

na caixa Pesquisa Geral e clicar em Pesquisar. O termo de busca pode ser, por 

exemplo, o título, o assunto ou o autor do livro desejado.
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● Após encontrar o item desejado, a fim de solicitar o empréstimo, clicar em Solicitação de 

Empréstimo.
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● Na sequência, preencher as informações de acordo com o solicitado. Não esquecer de 

inserir um telefone e/ou e-mail para contato. Em seguida, clicar em Confirmar.
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● Após a conclusão da solicitação de empréstimo, você deverá ir presencialmente até a 

biblioteca para retirar o livro solicitado.
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Em caso de dúvidas, entre em contato:

biblioteca.ist@ifsp.edu.br


