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EMPRÉSTIMO
DE OBRAS

DURANTE A PANDEMIA

PARA
ESTUDANTES E
SERVIDORES

VEJA ABAIXO, COMO REALIZAR A SUA SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

PASSO

01

Entre na consulta ao acervo do
Pergamum.

DICA - selecione previamente a biblioteca do
seu campus, pois o empréstimo entre
bibliotecas está suspenso. Assim os resultados
da pesquisa recuperarão somente obras
possíveis de serem emprestadas por você.
PASSO

Realize suas buscas no catálogo.

PASSO

Ao encontrar a obra desejada,
clique em exemplares para ver se
está disponível.

02
03

PASSO

Se estiver disponível, clique na
opção “Solicitação Durante a
Quarentena”.

PASSO

Uma nova tela se abrirá. Preencha
com os seus dados (os itens 5, 6, 7 e
8 e ignore a opções seguintes), em
seguida, selecione a biblioteca do
campus Rio do Sul.

04
05

IMPORTANTE: caso ao realizar o procedimento
apareça à mensagem “Solicitação Durante a
Quarentena Existente” significa que já existem
solicitações pendentes em número suficiente
para a quantidade de exemplares disponíveis
no acervo, estando indisponível,
momentaneamente, o material.

PASSO

06

A biblioteca receberá o seu pedido
e lhe enviará um e-mail para
comunicar o dia/hora para retirada
do material em um envelope, na
porta da biblioteca ou em outro
local pré-determinado.

IMPORTANTE: É vedado a entrada na biblioteca
para busca de obras nas estantes em
conformidade com o Plano de Contingência e
POP da Biblioteca aprovado pelo CONSUPER.
Todo o processo de escolha e pedido deve ser
feito via catálogo Pergamum.
PASSO

Compareça no local no dia/hora
agendados utilizando máscara e
seguindo os protocolos de
segurança recomendados
(higienizar as mãos antes e depois
de pegar o envelope, evitar contato
físico com os servidores que estão
atendendo e evitar circular pelo
campus).

PASSO

Apesar de todas as medidas de
segurança serem tomadas na
biblioteca, havendo pessoa do
grupo de risco na casa do usuário,
por precaução, recomenda-se
deixar os livros no envelope, sem
utilização por 7 dias (quarentena).

07

08

ATENÇÃO: O não comparecimento para
retirada das obras gerará o cancelamento de
todo o processo. O material entrará em
quarentena de 7 dias e guardado novamente
nas estantes

