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USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS

PARA TER ACESSO ÀS BIBLIOTECAS

VÍNCULO ATIVO SEM OU COM VÍNCULO ENCERRADO

- Aluno
- Professor
- Pessoal Técnico Administrativo (PTA)

- Comunidade Externa
- Egressos [www.univale.br/portal-do-egresso]

A comunidade externa e os egressos podem utilizar os espaços para realizar consultas in loco e para 
estudos, não sendo permitido, nestes casos, a retirada de qualquer tipo de material para empréstimo. 
No entanto, algumas exceções são abertas aos egressos mediante solicitação via e-mail institucional 
para a reprodução reprográfica na copiadora dos campi com duração de 1 (uma) hora com a reten-
ção do documento de identificação no Balcão de Atendimento.

CADASTRO ATIVO

Após concluir o processo de matrícula (aluno) na Secretaria 
Acadêmica (SA) e/ou de contratação (PTA e Professor), o usuário 
finaliza o cadastro pessoalmente no Balcão de Atendimento:
•Preenche e assina o Termo de Compromisso.

SENHA

Cadastra pessoalmente a senha de 6 dígitos para acesso:
•LIVRO FÍSICO: empréstimo no Balcão de Atendimento;
•LIVRO VIRTUAL: acesso através do “Catálogo Pergamum” ao clicar 
no ícone do cadeado de “acesso restrito”;
•MEU PERGAMUM: acesso aos registros pessoais referentes aos 
livros físicos.

E-MAIL

Os comprovantes de empréstimos e avisos são enviados 
automaticamente para o e-mail de cadastro. Para realizar a 
atualização do e-mail, atentar-se:
•ALUNO: solicitar a atualização ou correção na SA através do 
e-mail secretaria@univale.br
•PROFESSOR E PTA: enquanto não é finalizado a integração com o 
sistema da TOTVS solicita diretamente à Biblioteca.

EMPRÉSTIMO
Sempre apresentar documento com foto, preferencialmente a 
carteira estudantil da UNIVALE, ou o crachá de colaborador da 
Instituição, ou ainda, de um documento oficial com foto.

ENTRADA E SAÍDA INDIVIDUALIZADA
O usuário ao sair das Bibliotecas precisa passar pelo sensor de 
antifurto (placas de sinalização “saída”), não é permitido a saída 
pela catraca de “entrada”.

GUARDA-VOLUMES
Não é permitido a entrada com bolsas, pastas e fichários, 
sendo utilizado o guarda-volumes para o armazenamento dos 
materiais. 

USO DO AMBIENTE PARA ESTUDOS

•Área Livre para Estudo (grupo e/ou individual)
•Salas de Estudo em Grupo
•Sala de Estudo Individual 
•Espaço de acesso aos computadores
•Rede Wi-fi

Não é permitido a entrada com quaisquer tipos de alimentos ou 
bebidas. 
Permitido somente entrada com a garrafa de água.

www.univale.br/portal-do-egresso
mailto:secretaria@univale.br
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URL EXTERNAS NO PORTAL

ACERVO MISTO

Catálogo Pergamum

Acesso aos materiais independente do seu suporte (físico e/ou 
virtual), sendo:
•físico: anotar o número de chamada para localizá-lo na estante.
•virtual: fazer o login para abrir o e-book.

Biblioteca Virtual 
Minha Biblioteca (MB)

Acesso direto à plataforma dos e-books. Caso apareça a 
mensagem “Acesso não autorizado”, faça contato com a 
Biblioteca (Wpp, E-mail, Telefone e/ou presencialmente).

Biblioteca Virtual 
Pearson

Acesso direto à plataforma dos e-books, no primeiro acesso 
é solicitado o CPF, e-mail e cadastro de senha para finalizar o 
cadastro. Use a mesma senha para acesso ao aplicativo (app) 
e leia até 10 e-books offline. Para baixar o App, procure por 
“Biblioteca Virtual by Pearson” no Google Play e/ou App Store.

Meu Pergamum Acesso aos registros pessoais referentes aos livros físicos.

Portal de Periódicos da CAPES

O acesso integral aos recursos do Portal de Periódicos é livre 
para usuários que acessam a rede em quaisquer campi da 
universidade. Para usuários com vínculo ativo na universidade, 
é possível realizar o acesso remoto (fora dos campi) através da 
Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). O tutorial de acesso 
encontra-se no site na aba “Manuais e Tutoriais”.

Portal do Aluno   

Pearson Minha Biblioteca 

Para consultar os catálogos de busca por livros e periódicos, acesse os hiperlinks atra-
vés do seu Portal Institucional em “URL Externas”. 

O acervo é constituído além de materiais físicos [impressos - empréstimo por tempo 
determinado] também de e-books [acesso multiusuário sem tempo determinado] de 
duas plataformas. 

Portal do Professor Portal do PTA

http://www.pergamum.univale.br/pergamum/biblioteca/index.php
http://www.pergamum.univale.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=index.phphttp://
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pmetabusca
https://portalaluno.univale.br/
https://portal.univale.br/Corpore.Net/Login.aspx
https://siu.univale.br/PortalPTA/Default.aspx
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CATÁLOGO PERGAMUM (ONLINE)

MEU PERGAMUM (ONLINE)

LOGIN CPF
ingressantes a partir de 2020/1

LOGIN Nº MATRÍCULA
ingressantes anterior a 2020/1 [sendo acrescido 

na frente o dígito 1, e 2 para Professor]

SENHA
cadastrada pessoalmente

RENOVAÇÃO
máx. 4x consecutivas

NADA CONSTA
PDF com QR Code

CONSULTA
Reserva, Débitos e 

Histórico
 

O acesso pode ser realizado de 4 formas:

EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS FÍSICOS

Materiais

PTA
Aluno 

[graduação presencial e 
técnico]

Professor
Aluno 

[graduação EaD e pós-
graduação]

Qtd Prazo para 
devolução Qtd Prazo para 

devolução

Livros 03 07 dias 05 15 dias

Periódicos 02 01 dia 02 01 dia

Materiais de Referência [dicionários, enciclopédias]
e Reserva Interna [tarja vermelha na lombada] 02 03 horas 02 03 horas

CD ROM 03 02 dias 03 02 dias

DVD 02 02 dias 02 02 dias

Atlas de Anatomia 02 03 ou 05 
horas 02 05 horas

TCC Graduação 03 07 dias 03 15 dias

Normas 03 03 horas 03 03 horas

Dissertações e Teses 02 07 dias 03 15 dias

Portal do Aluno Site da Univale  
[Acadêmico > Biblioteca]

Link Direto Pesquisa no Google:
“Pergamum Univale”Portal do Professor Site da Biblioteca

Portal do PTA

https://www.univale.br/portal-do-egresso/
http://www.pergamum.univale.br/pergamum/biblioteca/index.php
https://www.google.com/
http://www.univale.br/biblioteca
https://siu.univale.br/PortalPTA/Default.aspx
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EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS FÍSICOS

1- Use o “computador de uso exclusivo para consulta ao catálogo” e realize a pesquisa;
2- Verifique em “Exemplares” se está “Disponível no acervo” e o “Tipo de Empréstimo” [normal 
por hora];
3- Anote o “número de chamada”.
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4- Localize onde estão dispostos nas estantes da esquerda para a direita.

5- Quando tratar-se de e-books [livro virtual] haverá o “cadeado on-line”, sendo ne-
cessário realizar o login da Biblioteca para acessá-lo. 
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Envio automático para o e-mail de cadastro, e impresso em papel quando tratar-se 
de empréstimo por hora.

Os materiais devem ser devolvidos dentro do prazo de empréstimo, e caso constatadas 
quaisquer irregularidades no material devolvido, tais como: páginas marcadas, dobra-
das, arrancadas, o usuário deverá indenizar as Bibliotecas e terá como penalidade a 
suspensão do seu direito de empréstimo pelo prazo estabelecido pela Direção das Bi-
bliotecas.

1- O atraso na devolução fora do prazo acarretará multa diária de R$ 1,00 por material 
emprestado, inclusive sábados, domingos e feriados.
2- Evite multas ao realizar online a renovação do material.
3- A multa deve ser paga na Tesouraria.
4- O “Nada Consta” só poderá ser emitido após o pagamento das multas.

1- Acesse o “Meu Pergamum” > “Títulos Pendentes” > clique em “renovar” em cada ma-
terial pendente > clique em “recibo por e-mail” > verifique a nova data de devolução. 
2- O material poderá ser renovado por até 4 vezes consecutivas, se ele não possuir re-
serva ou estiver em atraso. A 5ª renovação deverá ser feita presencialmente no Balcão 
de Atendimento. 
3- A renovação deve ser feita on-line. A não realização do processo não justifica o atra-
so na devolução do material e acarretará cobrança de multas.
4- Os computadores das Bibliotecas estão disponíveis para a renovação.

1- Se o material que procura estiver com todos os seus exemplares emprestados, realize 
a reserva.
2- Ao localizar o material desejado, clique em “Reserva” e preencha as informações 
solicitadas.
3- Você será avisado por e-mail, quando o material estiver disponível e terá o prazo de 
24 horas para retirá-lo no Balcão de Atendimento.

COMPROVANTES DE EMPRÉSTIMO E DEVOLUÇÃO

DEVOLUÇÃO & ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MULTAS POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO

RENOVAÇÃO

RESERVA
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1- Solicitação de materiais localizados na biblioteca do outro campus. É necessário verificar se 
a obra está disponível. 
2- Solicite no Balcão de Atendimento uma “Reserva de Malote”. 
3- A obra solicitada chegará no dia seguinte à Biblioteca solicitante através do malote da insti-
tuição e ficará disponível para o usuário pelo prazo de 48 horas após a sua chegada.
4- Você será avisado por e-mail.

1- É o documento que comprova a ausência de débitos nas Bibliotecas e é emitido caso o 
usuário não tenha nenhum livro pendente e/ou débito em aberto. 
2- Faz-se necessário para a colação de grau, trancamento, transferência ou desligamento da 
instituição, dentre outros.
3- Deve ser emitido online através do “Meu Pergamum”. Atente-se para que o pop-ups do na-
vegador esteja desbloqueado para que o PDF seja gerado.
4- Caso encontre alguma dificuldade faça contato com a Biblioteca (Wpp, E-mail, Telefone e/
ou presencialmente).

Acesso a e-books (Pearson e MB)

Área de Estudo em Grupo e Individual

Renovação de Empréstimo

Empréstimo Interbibliotecas  

Achados e Perdidos

Capacitações 

Acolhimento ao Egresso 

Depósito de Trabalhos Acadêmicos

Computação Bibliográfica (COMUT)

Expedição de ISBN e ISSN

Assessoria Editorial em parceria com a Univale Editora

Portal de Periódicos e Anais de Eventos

Empréstimo Domiciliar de Materiais Físicos 

Nada Consta via Meu Pergamum

Reserva de Materiais

Acervo Reserva (tarja vermelha)

Consulta de Multas (atraso e extravio)

Visita Guiada 

Atendimento a comunidade

Rede sem fio (WIFI)

Ficha Catalográfica (CIP)

Doação de Livros

Seção de Restauração de Livros Físicos

Repositório Institucional

EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECAS

NADA CONSTA

SERVIÇOS OFERECIDOS

https://editora.univale.br/
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WhatsApp (33) 3279-5574 clique aqui e fale conosco!

Site www.univale.br/biblioteca

E-mail biblioteca@univale.br

Tel. Biblioteca Central – CII (33) 3279-5574

Tel. Biblioteca Setorial – CI (33) 3279-5241

Fale com a Bibliotecária (33) 3279-5572

Instagram www.instagram.com/univalebiblioteca

YouTube Univale Biblioteca

Site do Manual do Aluno www.univale.br/manual-do-aluno

Para consultar as Normas, Regulamentos, Manuais e Tutoriais, acesse as abas especí-
ficas no site da Biblioteca: www.univale.br/biblioteca.

REGULAMENTOS & TUTORIAIS

DÚVIDAS?

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/10/2021

https://wa.me/553332795574
http://www.instagram.com/univalebiblioteca
https://www.youtube.com/channel/UC4rMZ2vHbXnadeCOu_36Fwg/videos
https://www.univale.br/manual-do-aluno/
http://www.univale.br/biblioteca

