


APRESENTAÇÃO  

O catálogo online do sistema Pergamum é uma base de dados 

referencial que permite ao usuário acessar todas as informações 

referente às coleções bibliográficas e Trabalhos de Conclusão de 

Curso do acervo da Biblioteca da Faculdade Piaget. 

Por ser online, este catálogo pode ser consultado remotamente, ou 

seja, dentro e fora da instituição, por toda comunidade acadêmica e 

está aberto a consulta por todos aqueles interessados em conhecer 

o acervo da Biblioteca da Faculdade Piaget.  

 

Este guia, portanto, tem como principal objetivo apresentar e instruir 

os usuários as principais ferramentas de busca e recuperação de 

informação do acervo, além de capacitá-los a utilizarem os recursos 

online de solicitação de serviços da Biblioteca da Faculdade Piaget. 
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O módulo de PESQUISA GERAL é simplificado e 

permite a busca por Índice por Palavra. 

Veja a seguir as principais diferenças entre estas 

duas formas de pesquisa. 
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Pesquisa Geral 

Pesquisa por ÍNDICE 

 

Na pesquisa por índice o termo digitado deve estar no 
início da opção escolhida.  

 

Por exemplo, ao selecionar Índice para fazer a pesquisa, 
escolher a opção Título e digitar a palavra ENFERMAGEM 
no módulo de pesquisa, todos os títulos recuperados terão 
início com a palavra ENFERMAGEM.  

 

Veja o exemplo a seguir: 
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Na pesquisa por ÍNDICE, no campo Buscar 

por existem várias opções de filtros, tais 

como:  

Título, Assunto, Autor, Serie, Editora, entre 

outros, tal como indicado na imagem a 

seguir: 
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Pesquisa Geral 

Pesquisa por PALAVRA 

 

Na pesquisa por palavra, será recuperada toda obra que 

contém termo digitado em qualquer posição do texto. 

  

Por exemplo, ao selecionar Palavra para fazer a pesquisa 

e escolher a opção Título e digitar a palavra BIOLOGIA, o 

termo BIOLOGIA poderá aparecer em qual posição do 

título, seja no início, meio ou final do texto.  
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Na pesquisa por PALAVRA, no campo Buscar 

por existem opções de filtros, tais como: Título, 

Assunto, Autor e Livre. 

Veja na tela a seguir como estes filtros de busca 

aparecem no catálogo: 
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Opções de consulta  

 

 No catálogo existem algumas opções de 

consulta que podem ser utilizadas, caso o 

usuário desejar, para que o resultado da busca 

seja apresentado conforme a ordenação e 

critérios indicados antes de realizar a pesquisa. 

 

Conheça as opções de consulta a seguir: 
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Nesta opção você terá a possibilidade de selecionar a 

quantidade de registros que deseja que serão 

visualizados por página. 

 

Veja a indicação na imagem a seguir: 

 

Registros por página 
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Esta opção permite que os resultados da pesquisa sejam 
visualizados conforme a preferência do usuário.  

A ordenação pode ser por Título, Ano de Publicação, 
Código de Acervo, Tipo de obra, Idioma, Descrição física 
ou Referência. 

Por exemplo, se escolher a opção de ordenação por 
TÍTULO, todos os registros recuperados serão ordenados 
pelo título.  

Veja a indicação na imagem a seguir: 
 

Ordenação 
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Esta opção esta opção funciona como um filtro 

delimitando o resultado da pesquisa pelo ano de 

publicação que for indicado.  

Por exemplo, se for indicado o ano de 2011, você 

terá como resultado apenas as publicações com 

data de publicação de 2011.  

 

Veja a indicação na imagem a seguir: 

 

Ano de publicação 
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Caso a instituição de ensino possa mais de uma biblioteca, 

esta opção existe para escolher em qual biblioteca em que 

o usuário deseja realizar a pesquisa do acervo.  

Como a Faculdade Piaget possui apenas uma biblioteca, 

NÃO é necessário selecionar nenhuma unidade específica, 

deixando então a opção Todas tal como aparece na tela 

inicial do catálogo. 

 

Veja a indicação na imagem a seguir: 

 

Unidade de informação 
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Nesta opção escolha os tipos de obra que deseja pesquisar.  

 

Por exemplo, se deseja resultados de busca do acervo apenas para 

livros, seleciona a opção Livros. 

No entanto, se deseja que o resultado de busca apresente apenas 

resultado de Trabalhos de Conclusão de Curso, selecione a opção 

TCC – Graduação. 

 

Se não quiser especificar o tipo de obra no momento da pesquisa, 

deixe selecionada a opção Todos. 

 

Veja a indicação na imagem a seguir: 

 

Tipo de obra 
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Por índice 

Para pesquisar um título de livro em específico no 

catálogo, digite o título do livro no campo de busca, 

deixei a opção Índice selecionada e escolha a opção 

Buscar por  Título. 

 

Veja o modelo a seguir: 

 

PESQUISANDO NO CATÁLOGO 
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Por Palavra 

Neste tipo de busca, ao digitar o título do livro no campo de 

busca, você terá como resultado livros em específico ao título 

digitado e livros em que parte do título seja o digitado na 

pesquisa.  

Para esta busca, deixe a opção Palavra selecionada e escolha 

a opção Buscar por  Título. 

Veja o modelo a seguir: 

 

PESQUISANDO NO CATÁLOGO 
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OPÇÕES DE FILTROS 

Em Pesquisa  Geral, após realizar uma busca no catálogo é 

possível utilizar Filtros disponíveis, caso desejar, para refinar o 

resultado da pesquisa em Refinar sua busca, escolhendo os 

filtros disponíveis. 

 

Como opções de Filtros temos: 

 

 Tipo de obra  

  Data de publicação 

 Autores 

 Assuntos 
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Filtros 
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Ao fazer a pesquisa, por exemplo, por títulos de 

livros de Administração, e selecionar como Data 

de publicação 2012, teremos como resultado de 

pesquisa títulos de livros de Administração apenas 

com data de publicação de 2012. 

 

EXEMPLO NA UTILIZAÇÃO DE FILTROS 
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LOCALIZANDO O LIVRO NO ACERVO 

Após a pesquisa, você terá como resultado de busca a 

lista de livros encontrados. 

 

Em cada registro, você terá a informação do Título, 

Referência do material, e Número de Chamada que se 

refere a classificação que indica a localização do livro na 

estante.  

 

Além disso é possível verificar a quantidade de 

exemplares e disponibilidade para empréstimo. 

 

Veja a seguir:  
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LOCALIZAÇÃO DO LIVRO 

NA ESTANTE 

REFERÊNCIA DO 

LIVRO 
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EXEMPLARES 
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QUANTIDADE 

DE 

EXEMPLARES 

DISPONIBILIDADE 

NO ACERVO 
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LOCALIZANDO TCC NO CATÁLOGO 

A pesquisa pelos Trabalhos de Conclusão de Curso 

pode ser feita pelo nome do autor, título do trabalho, 

ou caso desejar, pode-se consultar os Trabalhos de 

Conclusão de Curso publicados por curso em 

específico. 

 

A seguir, seguem modelos para cada tipo de consulta de 

TCC no catálogo!   
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PESQUISA DE TCC POR NOME DO AUTOR 

Na pesquisa de TCC por nome do autor deve-se digita-se no 

campo de busca o nome do autor, ou de um dos autores, 

caso o TCC tenha sido feito em grupo. 

 

Escolha o tipo de pesquisa Por Palavra, em Buscar por 

escolha a opção Autor e digite no campo de busca no nome 

do autor ou de um dos autores, por extenso. 

 

Veja o exemplo:  
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Preencha o campo com o 

nome do autor, selecione as 

opções de buscas indicadas, 

e clique em Pesquisar  
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Como resultado de busca, temos a 

referência do TCC, o ícone do pdf para 

consulta do trabalho na íntegra e o 

número de chamada do trabalho no acervo. 

 

Neste exemplo, este é um TCC que foi 

indicado para o acervo da Faculdade Piaget. 
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PESQUISA DE TCC PELO TÍTULO DO TRABALHO 

Na pesquisa de TCC pelo título escolha o tipo de pesquisa 

Por Palavra ou Por Índice, em Buscar por escolha a 

opção Título e digite no campo de busca o título do trabalho 

por extenso. 

 

Veja o exemplo:  
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Preencha o campo de busca 

com o título do trabalho, 

selecione as opções de 

buscas indicadas, e clique 

em Pesquisar  
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Como resultado de busca, temos a 

referência do TCC, o ícone do pdf para 

consulta do trabalho na íntegra e o 

número de chamada do trabalho no acervo. 

 

Neste exemplo, este é um TCC que foi 

indicado para o acervo da Faculdade Piaget. 
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PESQUISA DE TCC POR CURSO 

Na pesquisa de TCCs publicados por um curso em 

específico escolha o tipo de pesquisa Por Palavra, em 

Buscar por escolha a opção Assunto e digite no campo de 

busca o nome do curso. 

 

Veja o exemplo:  
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Como resultado da pesquisa, 

você terá todas as referências de 

todos trabalhos publicados pelo 

curso pesquisado. 

 

Ao lado esquerdo da tela, temos 

as opções de filtro para refinar a 

busca. 
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IMPORTANTE 

Apenas os Trabalhos de Conclusão de Curso com nota > 8 

terão o pdf incluso à referência do trabalho para consulta 

no catálogo online. 

Os TCCs com nota >9, caracterizados por serem 

recomendados ao acervo, além da disponibilidade do pdf 

na íntegra em pdf no catálogo, poderão entregar a versão 

do trabalho em capa dura para compor o acervo de TCC 

da Biblioteca da Faculdade Piaget.  

Demais trabalhos poderão ser consultados terão 

disponíveis os resumos disponibilizados pelo(s) autor(es).  
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Meu Pergamum 

48 

Meu Pergamum é o espaço do aluno dentro 

do catálogo em que é possível fazer 

renovações de empréstimos online, solicitar 

serviços, enviar o histórico de pesquisa, entre 

outros! 

 

Veja demais instruções a seguir!  
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Na tela inicial do catálogo, 

clique em Meu Pergamum 



 

50 

Nesta tela de login, o aluno deverá digitar o número de matrícula e senha. 

 

Esta senha deverá ser registrada no momento do cadastro do aluno no balcão de 

atendimento da biblioteca mediante apresentação da carteirinha da Faculdade Piaget 

com validade em dia.  

 

Para alunos já cadastrados, basta apresentar a carteirinha da Faculdade Piaget com a 

validade em dia no balcão de atendimento e registrar sua senha no atendimento.  
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Em Serviços > Empréstimos > CLIQUE 

em RENOVAÇÃO para renovar seus 

empréstimos. 

 

A renovação é permitida apenas para os 

títulos que estão dentro do prazo de 

empréstimo. 

 

Para os títulos em atraso NÃO será 

permitido a renovação. 

 

Consulte o vídeo através do link  abaixo 

para saber como renovar: 

https://www.youtube.com/watch?v=7z3PsZ

KsQb0  
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Em Serviços > Empréstimos > CLIQUE em 

DÉBITO para consultar os débitos em seu 

nome. 

Consulte o vídeo através do link  abaixo para 

saber como consultar os débitos: 

https://www.youtube.com/watch?v=aNIKaeYQ9b

A  
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Em Serviços > Empréstimos > CLIQUE em 

MATERAIL PENDENTE para consultar os 

materiais que estão pendentes em seu nome. 
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Em Serviços > Empréstimos > CLIQUE em 

AFASTAMENTO para consultar as ocorrências 

de afastamento da biblioteca. 

 

Consulte o vídeo através do link  abaixo para 

saber como consultar os débitos: 

https://www.youtube.com/watch?v=8J1b6TxLGt

Y  
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Em Serviços > Perfil de interesse > CLIQUE 

em ÁREAS DE INTERESSE para criar um perfil 

de seu interesse bibliográfico de nosso acervo. 

 

Consulte o vídeo através do link  abaixo para 

saber como registrar as áreas de interesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=vN5ZhtobgT

8  
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Em Serviços > Perfil de interesse > CLIQUE 

em CESTA PERMANENTE para armazenar o 

resultados de sua pesquisa no catálogo, que 

você desejar. 

 

Consulte o vídeo através do link  abaixo para 

saber como utilizar este recurso: 

https://www.youtube.com/watch?v=aI9HX7QCQ

Q4  
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Em Serviços > Solicitações > CLIQUE em 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO solicitar 

este serviço. O levantamento bibliográfico será 

feito para alunos em fase de TCC, mediante 

solicitação prévia do orientador à bibliotecária 

através do e-mail biblioteca@facpiaget.com.br  

 

Após envio da solicitação do orientador, o aluno 

poderá então fazer esta solicitação. Prazo de 

elaboração: 7 dias úteis. 

 

Consulte o vídeo através do link  abaixo para 

saber como utilizar este recurso: 

https://www.youtube.com/watch?v=fv_y9e6MarI  
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Em Serviços > Solicitações > CLIQUE em FICHA 

CATALOGRÁFICA para fazer a solicitação de ficha 

catalográfica para o TCC. 

 

A ficha catalográfica é um elemento obrigatório para 

todos Trabalhos de Conclusão de Curso e deve ser 

solicitada com antecedência ao prazo de entrega 

final do TCC. Prazo de elaboração: 5 dias úteis. 

 

Consulte o vídeo através do link  abaixo para saber 

como utilizar este recurso: 

https://www.youtube.com/watch?v=OFHRiRJa0do  
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Pergamum Mobile  

59 

Pergamum Mobile é um recurso em que o 

aluno pode criar um atalho em seu 

Smartphone ou Tablet para acessar o 

catálogo, fazer renovações, e fazer reservas!  

  

Veja as instruções a seguir de como adicionar 

à sua tela inicial do celular ou tablet! 
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1) Acesse o catálogo da Biblioteca 

da Faculdade Piaget do seu 

celular ou tablet e clique em 

Pergamum Mobile 
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2) Ao aparecer a tela inicial do 

Pergamum Mobile, clique no menu 

de personalização/configuração do 

navegador que estiver utilizando. 

 

Neste exemplo, está sendo utilizado 

o navegador Google Chrome. 
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3) Clique na opção Adicionar à tela 

inicial  
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4) Em seguida, clique em Adicionar 
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5) Após adicionar à tela inicial, o 

ícone do Pergamum Mobile 

aparecerá na tela do seu celular.  
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6) Ao clicar no ícone do Pergamum 

Mobile adicionado à tela inicial do 

seu celular você terá acesso aos 

recursos do Pergamum Mobile, tais 

como renovação, consulta ao acervo 

e reservas.  

 

ATENÇÃO 

A opção de reserva encontra-se 

indisponível por tempo indeterminado 

em respeito aos protocolos de 

segurança sanitária para bibliotecas. 

 

 



FICOU COM DÚVIDAS?  

Em caso de dúvidas na utilização do catálogo online 

da Biblioteca da Faculdade Piaget, procure a 

bibliotecária ou auxiliar no balcão de atendimento da 

biblioteca para lhe fazer as instruções necessárias. 

 

Contatos: 

Telefone (11)4746-7090 

E-mail: biblioteca@facpiaget.com.br 
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