
Acesso ao sistema “Meu Pergamum” 

Biblioteca virtual Minha Biblioteca
e 

Biblioteca Saraiva Virtual

acessar o site do UNIFACIG (https://unifacig.edu.br/ )1 PASSO

https://unifacig.edu.br/


2 PASSO Clicar em UNIFACIG e em Biblioteca



3 PASSO Ao acessar a biblioteca navegue pelos nossos links



No Biblioblog vocês terão acesso as revistas/periódicos impressos que estão
arquivados na Biblioteca (se algum dos títulos interessar, procure o balcão de
atendimento e iremos localizar o exemplar que será emprestado para cópia de
artigos)



Acessando o Pergamum



Abre a página de Login Meu Pergamum



1-Meu Pergamum – abre a página de login Meu Pergamum
2-Rede Pergamum – abre a página de Pesquisa que reúne o acervo de todas as instituições parceiras Pergamum
3-ICAP – abre a página de periódicos publicados pelas instituições parceiras Pergamum
(o UNIFACIG contribui com artigos da Revista Pensar Acadêmico)
4-Pergamum – abre a página comercial Pergamum



Pesquisa Geral
1º Login – 2º Buscar por – 3º Pesquisa geral
Usando os filtros: “Buscar por” você pesquisa pelo “Titulo” “Assunto” 

“Autor” que são os mais comuns no processo de pesquisa

Login: Número da matrícula
Senha: 1234 – senha do primeiro acesso

Título
Assunto
Autor



Filtro “Unidade de Informação”

Use esse filtro para restringir a pesquisa a somente o acervo UNIFACIG



Filtro “Tipo de obra” no exemplo, escolhemos livro e ebook para ampliar a busca

Livro

Ebook



E por último o filtro “Coleção” que aponta o Campus onde se encontra o acervo 
impresso

Campus Ilha de excelência
Campus Alfa Sul



Pesquisa Geral

Vamos pesquisar por anatomia

anatomia



Anote o número da classificação para localizar 
o livro na Biblioteca através da lombada

O termo pesquisado selecionamos 2 exemplos, 1 ebook e 1 livro impresso, o ebook está identificado pelo cadeado 
preto a esquerda e o tipo de obra pela palavra “ebook” a direita. O acervo impresso é identificado à direita pela 
palavra “Livro”



Opção “cesta”

Vamos utilizar esse recurso quando desejarmos copiar a referência do acervo por
nós consultado – marque os títulos para serem enviados por e-mail ou somente
copie a referência para um documento word, se sua pesquisa for por muitos
termos, abra um documento word ou seu e-mail no copie as referências



Preencha os dados solicitados





Ao clicar na cesta permanente as referências serão enviadas automaticamente 
para o “Meu Pergamum” e poderão ser consultadas no Perfil de interesse

1º

2º



Consultando exemplares do acervo pesquisado

Clique em Exemplares e selecione o Campus – para usuários  UNIFACIG –
selecione Minas Gerais



Verificamos que o acervo tem o total de 11 exemplares, 10 estão emprestados e 1 se 
encontra disponível no acervo, sendo esse exemplar o Indisponível para empréstimo 
mas disponível no acervo para estudos na Biblioteca (Este título se encaixa nas regras 
de reserva de acervo)





Logins de acesso
(Meu Pergamum e login: número da matrícula – senha: 1234 senha de acesso inicial



LOGIN no Pergamum
Esse login da acesso as Bibliotecas virtuais 



Após logado, seu nome irá aparecer em verde na parte direita da tela



(login meu pergamum: número da matrícula – senha: 1234 - senha de acesso inicial)



Após logar no “Meu Pergamum” você terá acesso aos serviços Pergamum

Empréstimo:
Verifique os livros emprestados em seu nome (até 3 títulos diferentes);
-Verifique a data de devolução se está em dia, se estiver em atraso a multa é de
R$ 1,00 por dia de atraso e por livro (tenha bastante atenção na data de
devolução) a *data carimbada no bolsinho é a inicial de empréstimo; Estando
divergente da data que consta no site não isenta o usuário da multa;
-Verifique o nº de renovações utilizadas, se o livro não estiver reservado para
outro usuário e estiver em dia renove e verifique a alteração para a nova data
de devolução (*ao renovar, a data de devolução que consta no bolsinho não será
mais a mesma que consta no sistema)





Perfil de interesse

Na cesta permanente você pode remover os livros pesquisados que já não interessam mais



Dados Pessoais:

Verifique número de telefone e e-mail se estão corretos para que suas informações
sejam sempre direcionadas corretamente



Alteração de senha:

Altere a senha de acesso inicial 1234 para uma senha pessoal



Link “Repositório institucional”

O repositório institucional dá acesso online aos TCCs e
artigos de conclusão de curso dos alunos do UNIFACIG







Link de acesso à lista de Periódicos por curso de acesso gratuito







Link de acesso aos Portais acadêmicos e Bibliotecas digitais



Esses portais dão acesso a links de periódicos



Biblioteca Virtual:
Acessa também o Pergamum



Serviços da Biblioteca

• Pesquisa do acervo nos computadores disponíveis ou pelos atendentes do balcão;
• Empréstimo, renovação e devolução de livros no balcão de atendimento;
• Busca de artigos em periódicos impressos;
• Ficha catalográfica;
• Treinamento de acesso ao Pergamum, Minha biblioteca, Biblioteca A, Saraiva
• virtual(Direito, Administração e ciências Contábeis 



Horário de funcionamento e contatos

Bibliotecário: Antônio A. Amorim Ferreira: 13:00 às 17:00 e 18:40 às 22:40
-Segunda, Quarta, Sexta e Sábado (Campus Ilha de excelência)
-Terça e Quinta (Campus Alfa Sul)

Campus Alfa Sul: 06:40 às 22:40
Auxiliares Campus Alfa Sul:
Vitória: 06:40 às 16:40
Rebeca: 08:00 às 17:00
Carolaine: 12:00 às 15:00 e 17:00 às 22:40
Alessandra: 16:40 às 22:40

Campus Ilha de excelência: 08:00 às 22:40
Auxiliares Campus Ilha de excelência
Nandeyara
Cintia
Elvira
Sábado: 08:00 às 12:00 (Alessandra, Antônio, Cíntia, Elvira, Rebeca e Vitória)

Contatos:
biblioteca@unifacig.edu.br
biblioteca@unifacig.edu.br
biblioteca.alfasul@unifacig.edu.br
biblioteca.coqueiro@unifacig.edu.br

Tel.: (33) 3339-5506 – Campus Ilha de Excelência
Tel.: (33) 3339-5500 – Campus Alfa Sul
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