


Meu Pergamum 
O que é

O Meu Pergamum é um sistema que reúne informações e

serviços disponíveis aos usuários das bibliotecas dos Colégios

Maristas. Através dele, é possível fazer renovações, reservas,

verificar materiais pendentes, débitos, histórico dos usuários.

Por meio da definição de um perfil, possibilita que o sistema

informe sobre as novas aquisições a partir das áreas de

interesse dos usuários. Para esse serviço, deve-se fazer uma

solicitação à equipe da biblioteca para que cadastre esse perfil.



Renovação

• permite que o usuário visualize os materiais que estão 
emprestados em seu nome e faça a renovação desses, 
individual ou simultaneamente, caso não tenha nenhum 
material pendente. 

Reserva

• permite que o usuário visualize os materiais que estão 
reservados em seu nome, verificando a posição em que ele se 
encontra na fila de espera. Possibilita o cancelamento de 
reservas antigas.

Débitos

• permite que o usuário visualize os seus débitos com a 
biblioteca, tanto de multas geradas por atraso na devolução de 
um material, quanto de serviços solicitados (cujo valor ainda 
não tenha sido pago).

Funcionalidades



Afastamento

• permite que o usuário visualize seus afastamentos na 
biblioteca ou na instituição, motivado por ocorrências como: 
atraso de livros, perda da carteira, perda de material etc. 

Áreas de interesse

• permite que o usuário defina as áreas, assuntos e/ou autores 
que são do seu interesse para receber notificações no DSI –
Disseminação Seletiva da Informação

Periódicos

• permite pesquisar um título de periódico ou listar todos os 
títulos cadastrados na biblioteca iniciando com a letra 
desejada. 

Funcionalidades



Cesta permanente

• armazena os títulos incluídos na cesta permanente através da pasta Checar 
títulos e Cesta disponível na tela de consulta ao acervo da biblioteca. Permite 
que o usuário visualize os títulos incluídos na cesta permanente, onde o usuário 
terá a facilidade de armazenar os títulos de seu interesse para recuperar 
posteriormente.. 

Comentários

• permite que o usuário faça e visualize comentários de títulos na consulta web. 
Os comentários poderão ser visualizados também através da opção Meu 
Pergamum, botão Comentários.

Material 
pendente/emprés

timos atuais

• permite que o usuário visualize todos os materiais que estão emprestados em 
seu nome, estando atrasados ou não. 

Funcionalidades



As reservas poderão ser feitas via Meu Pergamum (que 
dispõe de mais alguns recursos) e também diretamente pelo 
Marista Sul. 







Após Logado com a matrícula e senha do Marista virtual 3.0  é 
possível, que o usuário faça a pesquisa e proceda a reserva do item



Como fazer a reserva clique aqui e assista ao vídeo

Meu Pergamum 

https://www.youtube.com/watch?v=B25qudTsRHA


Meu Pergamum 

Como cadastrar o perfil de interesse
clique aqui e assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=vN5ZhtobgT8


Meu Pergamum 

Como como utilizar a cesta 
clique aqui e assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=tOGoJETyL2Y



