
TUTORIAL PARA UTILIZAÇÃO DO

 SISTEMA PERGAMUM



Reserva



Acessar a página da biblioteca através do link: 
http://cdm.ifsuldeminas.edu.br/



Na página da biblioteca no Menu de opções clicar em “Consulta ao acervo”



Clicar em Login no canto superior direito da tela. Verifique se o idioma 
Português está selecionado. 

Digitar RA (número de matrícula) ou CPF e a senha cadastrados no sistema.
 IMPORTANTE: O código e a senha devem ser os mesmos que foram digitados 

no cadastro!!



Para acessar o seu espaço (onde poderá renovar, reservar, etc.) clicar em Meu 
Pergamum.



Ao efetuar o login aparecerá a tela de “Pesquisa geral”. No espaço em branco 
digitar o termo para pesquisa. Primeiro passo é pesquisar a qual biblioteca o 
material pertence e se todos os exemplares estão emprestados. A reserva é 

permitida apenas quando todos os exemplares estiverem emprestados, com 
exceção do exemplar de consulta.



Este exemplar encontra-se nas bibliotecas dos Inconfidentes, Machado e 
Carmo de Minas. A reserva será feita no Campus Carmo de Minas. Observa-se 

exemplar está  emprestado.  
Exemplares de consulta interna não pode ser reservados.



Pesquisa realizada, clicar em Reserva.



Em “Unidade de Informação” selecionar “Biblioteca Campus Carmo de 
Minas”. E depois em “Confirmar”. 



Aparecerá a mensagem: “Reserva concluída”.



Para pesquisar se a reserva está disponível e a posição na fila de espera, no 
menu Serviços clicar em Empréstimo / Reserva.





Para cancelar a reserva basta selecionar o item a ser excluído e clicar em 
“Cancelar”.



Você pode também fazer reservas de materiais não estando logado no sistema. O que irá 
diferenciar é que ao clicar em reserva você deverá digitar seu login e senha para realizar a 

reserva, escolher a opção “Biblioteca Carmo de Minas” e depois clicar em “Confirmar”.
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