
 
 

BIBLIOTECA 

 
 

 

A Biblioteca Setorial de Curitibanos (BSCBS) integra o Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi criada em julho de 2010 com o objetivo de auxiliar os 

processos de ensino, pesquisa e extensão do Campus. Oferece serviços informacionais de 

qualidade aos alunos do curso de Bacharelado em Ciências Rurais, Agronomia, Engenharia 

Florestal e Medicina Veterinária, professores, servidores técnicos administrativos e 

comunidade em geral. 

 

HABILITAÇÃO DE CADASTRO NA BIBLIOTECA 

 Comparecer às mesas de atendimento da Biblioteca com: atestado de matrícula e 

documento com foto; 

 No atendimento você criará uma senha de 4 a 6 dígitos. Todo empréstimo e/ou 

serviço obtido com o uso da senha é de total responsabilidade do titular da matrícula. 

O usuário é responsável pelo sigilo de sua senha.  

 

ACESSO AO ESPAÇO DA BIBLIOTECA 

É necessário guardar mochilas, bolsas, sacolas, pastas, capas de laptop e similares, alimentos 

e bebidas nos compartimentos do guarda-volumes. O guarda-volumes deve ser utilizado 

somente enquanto estiver na Biblioteca. 

 

CONSULTA AO ACERVO 

A consulta ao acervo da Biblioteca é realizado por meio do Pergamum. Siga o passo-a-passo a 

seguir: 

 



1. Acesse o endereço: portal.bu.ufsc.br e clique em Consulte: 

 

2. Digite o título da obra, nome do autor ou assunto para realizar a consulta. No lado 

direito, clique em “Unidade de Informação” e escolha por “Biblioteca Setorial de 

Curitibanos”. Em tipos de obra você pode optar pela consulta de livros, teses, 

dissertações, periódicos etc. 
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3. Após a consulta ser realizada você poderá constatar o tema pesquisado, o número de 

resultados e o tipo de cada obra. Abaixo de cada resultado você poderá consultar outros 

detalhes. 

 

4. Clicando em “Exemplares” abaixo de cada resultado você poderá consultar 

detalhadamente a localização da obra nas bibliotecas da UFSC, o número de chamada 

(que será necessário para encontrar o livro nas estantes), qual o tipo de empréstimo e 

se está disponível no acervo. 

 

Alunos de graduação podem realizar o empréstimo de até 10 livros por vez, com uma prazo 

de devolução de 15 dias. O empréstimo de materiais é feito diretamente nas mesas de 

atendimento ou no terminal de autoatendimento. Obras de consulta local (com tarja vermelha) 

podem ser emprestadas na sexta-feira com devolução na segunda-feira posterior ao 

empréstimo. 



 

RESERVA DE MATERIAIS 

A reserva pode ser feita somente quando todos os exemplares estiverem emprestados. Após 

a liberação, a reserva ficará disponível por 24 horas para o usuário fazer o empréstimo no 

balcão de atendimento. A consulta da liberação do material é feita via web por meio de sua 

conta no “Meu Pergamum”. O envio de e-mail é serviço para auxiliar o lembrete da reserva, 

mas não substitui a verificação da liberação pelo Usuário. Para realizar uma reserva siga o 

passo-a-passo a seguir: 

 

1. No Pergamum, quando abrir os detalhes dos “Exemplares” (conforme passos 3 e 4 do 

item anterior, de consulta ao acervo), se constatar que todos estão emprestados, clique 

em “Reserva” no final da página. 

2. Insira seu dados (lembre-se de selecionar “Biblioteca Setorial de Curitibanos”) e clique 

em “Confirmar”. 

 

 

MEU PERGAMUM 

No “Meu Pergamum” você irá realizar o acompanhamento de seus empréstimos, como prazo 

de devolução, renovações, reservas, débitos e histórico. Para acessá-lo, siga o passo-a-passo a 

seguir: 

 



1. No “Pergamum”, clique em “Meu Pergamum” no canto superior direito, ou no símbolo 

do lado esquerdo da página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ao acessar o “Meu Pergamum” você encontrará todas as opções no menu do lado 

esquerdo da página. 

 

 

RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

A renovação de materiais é feita diretamente no Portal, na opção “Renove”, diretamente no 

“Meu Pergamum” ou nas mesas de atendimento da Biblioteca. Os materiais com prazo normal 

poderão ser renovados quantas vezes forem necessárias, desde que: não haja reserva do 



material; o usuário não possua nenhum material em atraso; o usuário não esteja com débito 

superior a R$10,00 (dez reais). Para realizar uma renovação siga o passo-a-passo a seguir: 

 

1. No portal da Biblioteca, clique em “Renove”. 

 

2. Ao acessar o “Meu Pergamum”, clique em “Empréstimos”, “Renovação” e depois em 

“Renovar” em cada um dos exemplares que desejar. 

 

 

DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS 

A devolução de materiais é feita diretamente na mesas de atendimento da biblioteca ou no 

terminal de autoatendimento. Ao retirar o livro da estante não o recoloque de volta. Deixe-o 

sobre a mesa! 

 

MULTA POR ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS 

Será cobrada multa de R$1,00 (um real) por dia, para cada material atrasado. Para materiais 

de empréstimo especial (tarja vermelha), será cobrada multa de R$1,00 (um real) por hora ou 

fração de atraso. A partir de R$11,00 (onze reais) de multa o usuário fica impossibilitado de 



realizar empréstimo, renovação e reserva. Para realizar novas operações, será obrigatório 

pagar o valor integral da multa. 

 

IMPORTANTE 

 Mantenha sempre seu e-mail atualizado (Meu Pergamum > Dados pessoais). 

 Acesse periodicamente o “Meu Pergamum”, no portal. 

 O e-mail é uma forma de lembrá-lo da data de devolução do material, que é uma 

responsabilidade sua. O não envio da mensagem via e-mail, independentemente do 

motivo, não o isenta do pagamento de multa. 

 Toda obra danificada ou perdida pelo usuário deverá ser reposta conforme 

regulamento da Biblioteca. 

 CONSULTE O REGULAMENTO DA BIBLIOTECA. 

 

ATENDIMENTO 

Horário de Atendimento 
De segunda a sexta-feira 

07h00 às 19h00 

E-mail bu.cbs@contato.ufsc.br 

Telefones 
(48) 3721-4169 

(49) 2122-0310 

Servidores 

Cristhiane  M. Lima Kreusch | Bibliotecária  

Luciane Brigida de Souza | Bibliotecária 

Marivone Richter | Auxiliar de Biblioteca 

Priscila Mendes da Conceição| Assistente em Administração 

Renata Marafon | Assistente em Administração 

 


