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Este tutorial tem como principal objetivo instruir os usuários da 

Biblioteca Universitária da UFSC (BU/UFSC) no uso de seu catálogo, assim 

como de outros recursos oferecidos pelo sistema Pergamum1 em sua interface 

na Internet. 

O catálogo pode ser acessado na biblioteca central, nas bibliotecas 

setoriais e através da Internet.  A interface, tanto no acesso via Web como nas 

bibliotecas, é a mesma. 

1  Iniciando a Consulta ao Catálogo 

1- Abrindo seu navegador (Internet Explorer ou Netscape, por exemplo) 

digite o endereço http://www.bu.ufsc.br. 

2- Surgirá a página principal do site da BU/UFSC. Clique em “Consulta”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Software de gerenciamento de bibliotecas adotado pelo Sistema de Bibliotecas Universitárias da UFSC. 
O Pergamum foi desenvolvido pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mais informações no 
endereço http://www.pergamum.pucpr.br/ 
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3 – Clique na opção “Pergamum - Acervo Geral” 
 

 
 

4 – A página seguinte traz diversas opções de serviços disponíveis aos 

usuários. Esta é a página principal do catálogo da biblioteca. 
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Nota: Essa tela é a mesma encontrada nos terminais de pesquisa 

localizados nas bibliotecas da BU/UFSC. 

 

4.1 – Pesquisa Rápida 

Essa é a modalidade de pesquisa mais utilizada. Nela é possível efetuar 

uma busca por qualquer informação da obra (autor, título, coleção, ano de 

publicação, etc.). Ao clicar em “Pesquisa Rápida” têm-se a seguinte página: 

 

Nota: Antes de começar uma pesquisa em qualquer catálogo observe 

como ele está estruturado. A maioria segue um padrão, como a possibilidade 

de pesquisa por autor, título, assunto. Também oferece opções para auxiliar na 

delimitação dos dados obtidos, como o uso de conectores Booleanos2. 

 

                                                           
2 And (e) ; or (ou) ; not (não). Mais adiante, neste mesmo tutorial, haverá maiores 
informações sobre conectores e busca Booleana. 
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O esquema abaixo contém mais detalhes sobre a tela de “Pesquisa 

Rápida”: 
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Nesta caixa de pesquisa deve ser digitado o(s)
termo(s) a ser(em) pesquisado(s).
Depois de entrar com uma pesquisa, o sistema
mostrará os registros de maior ocorrência. 
Não há necessidade de se preocupar com
acentos e artigos. 
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1- Botão “Voltar”. Volta à página anterior 

2- Botão “Página inicial”. Volta à página principal do catálogo 

3- Botão “Atualizar”. Atualiza a pesquisa 

4- Botão “Fechar”. Fecha a tela de pesquisa 

5- Botão “Imprimir”. Serve para imprimir os resultados das pesquisas. 

6- Nessa caixa pode-se selecionar o tipo de material desejado: livros, 

dissertações, fitas de vídeo, etc. Em uma pesquisa por assunto, é ideal deixar 

marcado a opção “Todos”. 

7- Nessa caixa pode-se selecionar em qual das bibliotecas pertencentes 

ao Sistema de Bibliotecas Universitárias da UFSC (BU/UFSC) se deseja efetuar 

a busca. Selecionando uma delas, a pesquisa irá cobrir apenas o acervo 

contido naquela biblioteca. 

8- Essa opção permite ordenar o resultado da pesquisa por “Título” (de 

A a Z) , “Inverso por título” (de Z a A), “Título mais pesquisado” e “Inverso dos 

títulos mais pesquisados” (ou seja, os títulos menos procurados).  

9- Aqui é possível restringir a pesquisa da seguinte maneira: 

- Todas as palavras: procura o(s) termo(s) no mesmo registro, ou 

seja, nos dados de uma mesma obra (ex. no título e no assunto) 

- Qualquer palavra: procura o(s) termo(s) em registros diferentes 

- “Booleana”: usa os conectores Booleanos and, or e not  

10- Essa opção refere-se a como visualizar o resultado da pesquisa. Há 

duas formas: “Abreviado”, que apresenta apenas o título da obra e 

“Completo”, que apresenta a referência bibliográfica completa. 

É importante que o usuário clique nos pontos de interrogação (?) ao 

lado de cada campo para esclarecer possíveis dúvidas. 

 

Agora que já foram dadas as explicações quanto ao funcionamento da 

“Pesquisa Rápida”, Seguem exemplos de pesquisa com os tipo de obras mais 

procurados. Além disso, será mostrado como efetuar reservas de obras 

emprestadas. 
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A)  Procurando um livro 

- Supondo que precisa-se do seguinte livro: 

DINA, Antonio. A fábrica automática e a organização do trabalho. 2. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1987. 132p. 
 

- No espaço destinado à digitação dos termos pode-se escolher 

qualquer informação da obra como autor, palavras do título, ano de 

publicação, editora, etc. Recomenda-se escolher o(s) termo(s) que sejam 

típicos daquela obra. Algo que torne a pesquisa mais específica. Afinal, se for 

digitada uma informação muito abrangente, será mais difícil encontrar a obra 

procurada. 

- No exemplo a seguir foram digitadas as palavras “fábrica automática” 

e chegou-se a este resultado:  

Nota-se que ao lado do 
título consta que tipo de 
material se trata a obra. 
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- Clicando no título pode-se encontrar mais informações sobre a obra e 

se ela está ou não disponível para empréstimo: 
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Nota:  Para saber se a obra está disponível para empréstimo, deve-se 

clicar em “Exemplares”. No exemplo, há 2 exemplares da obra, ambas 

disponíveis significando que a obra está na estante e pode ser emprestada. É 

importante verificar também à qual biblioteca pertence o livro. Neste caso ele 

está localizado na Biblioteca Central - BC; 

- Para encontrar o livro na estante deve-se anotar o número de 

chamada. É importante copiar exatamente como mostrado na tela pois o 

número de chamada não é um número aleatório. Ele é construído a partir de 

informações da obra, como assunto, título e sobrenome do autor. O número de 

chamada é o endereço da obra na estante; 

- Na Biblioteca Central o acervo geral encontra-se distribuído em 3 

setores (de acordo com o número de classificação) localizados no piso superior 

da Biblioteca Central: Setor Sirius (001 a 619), Setor Vega (62 a 799) e Setor 

Bellatrix (800 a 999). Dessa forma, levando-se em conta essa divisão, para 

encontrar o livro mencionado acima o usuário deve dirigir-se ao Setor Sirius.  

 

4.2 Procurando outros materiais 

Todos os materiais existentes no Sistema de Bibliotecas Universitárias 

da UFSC podem ser encontrados através da “Pesquisa Rápida”. Entretanto, 

para certos tipos de material é oferecido mais uma alternativa de busca. Esse 

é o caso das teses e dissertações, dos periódicos e dos multimeios (materiais 

audiovisuais, mapas, slides, CD-Roms, etc.). 

 

Na tela principal do catálogo pode-se verificar que há botões específicos 

para esses tipos de materiais: 
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a)  Periódicos 

Quem deseja encontrar um artigo de periódico deve estar ciente de que 

é necessário ter os dados da revista na qual ele foi publicado: título da revista, 

número, volume, ano, páginas, autor do artigo e título.  

A busca pode ser feita na Pesquisa Rápida. Porém, ainda não são todos 

os artigos do acervo de periódicos da BU/UFSC que estão indexados no 

catálogo. Sendo assim, deve-se procurar pelo título da revista. 
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Clicando em “Periódicos” na tela mostrada anteriormente, tem-se uma 

listagem de A à Z com todos os títulos de periódicos científicos contidos no 

acervo. 

 

 

Para obter mais informações sobre cada título deve-se clicar nele. Uma 

nova tela se abrirá: 
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No botão “Exemplares” pode-se saber a localização do periódico. Neste 

caso ele está no acervo da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde 

– Medicina (localizada no andar térreo do Hospital Universitário da UFSC). Já o 

botão “Coleção” informa os volumes e números que a biblioteca possui. Segue 

o modelo da tela visualizada ao clicar em “Coleção”: 
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b)  Multimeios 

Considera-se multimeios materiais como: fitas de vídeo; mapas; CD-

ROMs; gravações de som (fitas, discos, CDs, etc); partituras; slides; etc. 

 

- Na tela principal do catálogo deve-se clicar em “Multimeios”. Abrir-se-

á a seguinte tela: 

 

Ao clicar em um dos títulos a estrutura é a que segue o padrão das 

pesquisas mostradas anteriormente. Em “Dados do Acervo” encontram-se 

informações detalhadas sobre a obra, incluso seu número de chamada. Um 

ponto a ser considerado é que no próprio número de chamada desse tipo de 

material pode-se extrair a localização do mesmo. Por exemplo, na gravação de 

vídeo “A água também tem seu preço”, o número de chamada é CEAV/BC – 

0015. A sigla CEAV significa “Coleção Especial Audiovisuais” e BC significa 

Biblioteca Central. Caso a obra estivesse, por exemplo, localizada na Biblioteca 

Nessa 
opção são 
listados 
todos os 
multimeios 
de A a Z. 
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Setorial do Centro de Ciências da Educação o número de chamada seria 

iniciado como CEAV/CED. 

 

c)  Teses e Dissertações 

As teses e dissertações são obras muito requisitadas. Sendo assim, o 

sistema Pergamum oferece uma interface exclusiva para a pesquisar esse tipo 

de material. Na verdade, visualmente, a tela de pesquisa é igual a da 

“Pesquisa Rápida”. O diferencial está no tipo de material, cujas opções 

restringem-se apenas às teses e dissertações. 

Para utilizar essa forma de pesquisa, deve-se clicar em “Teses e 

Dissertações” na página principal do catálogo. Surgirá então a seguinte tela: 
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2  Pesquisa Booleana 

Como mencionado anteriormente, a “Pesquisa Booleana” é mais uma 

opção à disposição dos usuários BU/UFSC.  

Utilizando esse tipo de pesquisa pode-se especificar ainda mais a 

informação que se procura, o que auxilia a encontrá-la de modo mais eficaz. 

Muitas vezes a informação que se busca está ligada a diversas áreas, tornando 

mais difícil e demorado encontrar aquilo que realmente vai ao encontro do 

objetivo pretendido com a pesquisa.  

Com a utilização da pesquisa Booleana, ampliam-se as chances de 

encontrar a informação dentro do contexto pretendido. O que torna possível 

essa especificação são os operadores Booleanos. Os principais são: AND (e), 

OR (ou) , NOT (não). 

Exemplificando, os conectores funcionam da seguinte forma: 

 

A and B 

Família and Violência 

 

Restringe 

A or B 

Lar or Casa 

 

Amplia 

A not B 

Família not Violência 

 

Exclui 
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Voltando ao Catálogo da BU/UFSC pode-se usar os conectores 

booleanos na tela de “Pesquisa Rápida” e ainda há uma tela própria para isso, 

que é a tela de “Pesquisa Booleana” (ver página principal do catálogo). 

 

- Segue um exemplo do uso dos conectores na tela de “Pesquisa 

Rápida”: 

 

 

 

 

 

Antes de digitar 
os termos 
certifique-se de 
colocar 
“Booleana” no 
campo “Tipo”. 

Termos pesquisados: 
gato and animal not 
biologia 

O objetivo da pesquisa era encontrar a palavra “gato” e a palavra 
“animal” juntas,  porém, sem que o termo “biologia” aparecesse. Ou 
seja, o pesquisador quer algo relacionado a animal e gato, mas sem 
estar no contexto da biologia. 
Nesse caso, o resultado obtido foi uma dissertação de mestrado na 
área de lingüística.   
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Agora, segue a tela específica de “Pesquisa Booleana”. Para chegar até ela 

deve-se ir à página principal do catálogo e clicar em “Pesquisa Booleana”: 

 

 

3 Pesquisa por autoridade 

Embora disponível para qualquer pessoa, através da página principal do 

catálogo, seu uso é voltado para bibliotecários. Esse tipo de catálogo serve 

para dar suporte às atividades tanto dos bibliotecários encarregados da 

catalogação de obras quanto aos que prestam atendimento ao público3. Sendo 

assim, este tutorial não entrará em detalhes quanto aos procedimentos de 

pesquisa. 

 

 

                                                           
3 MAY, Eliane Serrão Alves. Introdução à catalogação. Brasília: Briquet de Lemos, 1995. 
123p. 

Esses campos permitem escolher 
em qual local do registro da obra 
será procurada a informação: se 
no autor, título ou assunto. 

Pode-se 
escolher entre 
os conectores E 
(and) e OU (or) 
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4 Reserva de Materiais 

Agora que já foram exploradas as diferentes formas de pesquisar no 

catálogo da biblioteca, pode-se dar início às explicações quanto a outros 

serviços oferecidos aos usuários. 

Dentre esses serviços está a reserva de material. 

- Supondo que o livro A fábrica automática e a organização do trabalho 

(título usado como exemplo na página 5 deste tutorial) estivesse emprestado, 

o procedimento para efetuar a reserva é simples. Segue exemplo: 

 

Quando uma obra não está disponível, na tela “Informações”,
mais precisamente  no campo “Situação”,  estará exibida a
palavra “Emprestado”.  
Desejando efetuar uma reserva o usuário deve clicar no botão
“Reservas” . 
 
É importante que o usuário também fique atento ao campo
“Data de Devolução Prevista” . Primeiro,  para ter consciência
do tempo que pode ter de esperar pela obra. Segundo, porque
a data prevista nem sempre corresponde a data efetiva da
devolução, pois o usuário que está com a obra pode tanto
devolvê-la com atraso como antes do prazo. 
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- Após clicar em “Reservas”, uma tela menor irá se abrir e será 

requisitado o número de matrícula do usuário e sua senha. 

 

Após digitar 
matrícula e senha 

clique em 
“Confirmar”. 
Aparecerá em 

seguida o aviso 
de que a reserva 
está concluída. 
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5 Acesso Usuário 

Neste serviço é possível aos usuários acompanhar e controlar suas 

reservas de obras, alterar dados cadastrais (como endereço, telefone, E-mail), 

fazer sugestões, verificar débitos e materiais pendentes. Para utilizar o serviço 

o procedimento é o seguinte: 

- Na página principal do catálogo clicar em “Acesso Usuário” 

- Uma nova tela irá se abrir e será requisitada a matrícula e a senha do 

usuário: 

 

 

 

 

Clique em 
Acessar para dar 
continuidade ao 
procedimento 



 20

- A próxima tela trará as opções de serviços: Renovação ; Reservas; 

Materiais Pendentes; Dados Pessoais; Débitos; Áreas de Interesse; Histórico 

de Empréstimo e Sugestão para Aquisição. 

 

 

1. Renovação 

 

 

 

 

 

- Após clicar no botão “Renovar” abre-se uma nova janela (no exemplo a 

seguir apenas o livro “Serviços de referência e informação” foi assinalado para 

renovação). 

 

 

Obras 
emprestadas
ao usuário 

Clique no(s) quadrado(s) para 
selecionar a(s) obra(s) que deseja
renovar o prazo de empréstimo.  
Em seguida clique em “Renovar”. 
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Nota: É importante salientar que a renovação só é possível se o usuário que 

deseja fazê-la não estiver com obras em atraso, com débitos na biblioteca e 

ainda, se a obra em questão não estiver reservada para outro usuário. 

A tela seguinte ilustra a situação cujo usuário tenta renovar uma obra que está 

reservada a outro usuário. 

 

É possível imprimir ou enviar por 
E-mail este recibo que comprova 
a renovação do material. Clique 
no botão “voltar”  retornar  à tela 
anterior. 

Nova data de
devolução 

20/2/2004
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2. Reservas 

O acompanhamento das reservas pode ser feito nesta tela: 

 

 

Ainda sobre as reservas, se na ficha cadastral do usuário constar seu E-

mail, assim que a obra ficar disponível será enviada uma notificação.   

O usuário que solicitou a reserva tem 48 horas para efetuar o 

empréstimo, caso contrário perderá a reserva. 

 

3. Materiais Pendentes 

Nesse campo são arrolados todos os materiais emprestados ao usuário. 

São informados o número de cada exemplar, títulos, data de 

empréstimo, data de devolução prevista, etc. É muito semelhante a tela 

de renovações. 

 

 

O “Status da Reserva” informa se a obra 
já foi devolvida à biblioteca ou não. Nesse 
caso ainda não. Porém, no momento que 
for devolvida o status mudará para 
“Disponível”.  

No campo 
“Posição” 
está 
marcado “1”. 
Isso significa 
que o 
usuário é o 
primeiro da 
fila 

d d  
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4. Dados Pessoais 

 

5. Débitos 

 

Neste campo verifica-se se há débitos na biblioteca. Muitas vezes os 

usuários devolvem a obra com atraso, porém não quitam de imediato a multa. 

É importante lembrar que enquanto não for paga a multa o empréstimo ficará 

suspenso. 

 

6. Áreas de interesse 

Nesse serviço o usuário informa sua(s) área(s) de interesse e pode saber as 

últimas aquisições de materiais nas mesmas. Segue exemplo: 

 

 

 

É importante manter este cadastro sempre 
atualizado, principalmente o campo E-mail 
pois por meio dele pode-se notificar o 
usuário quanto a prazos de empréstimo que 
estão se aproximando do fim, obras que 
estão disponíveis,  etc. 
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Histórico de empréstimo 

Aqui é possível consultar todos os empréstimos já feitos. Deve-se apenas 

informar o período de tempo: 
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VI – Sugestões Gerais, Comentários Gerais, Material Incorporado ao 
Acervo 

 

Estes três serviços também disponíveis na página principal do catálogo 

da BU/UFSC oferecem uma maior interação dos usuários com a biblioteca.  

A tela “Sugestões Gerais” permite sugerir à biblioteca a compra de 

algum material. Já na tela  “Comentários Gerais” pode-se enviar críticas e 

sugestões à biblioteca. Por fim, o serviço “Material incorporado ao acervo” 

listagem em ordem alfabética das últimas aquisições feitas pela biblioteca. 


