Ifes - Campus Serra - Biblioteca
Como fazer RESERVA de materiais pela Internet
1) Entre no site do Ifes (serra.ifes.edu.br) e clique em “Biblioteca” (em
Acesso a Sistemas à direita da tela):

2) Você deverá localizar o material que deseja reservar. Para localizar,
primeiro marque a Biblioteca do Campus Serra (em Unidade de
Informação - localizado no lado direito):

3) Após marcar a Biblioteca, faça a pesquisa do material e clique no
título, conforme exemplificado:

4) Clique em Exemplares para confirmar que não tem nenhum exemplar
disponível:

5) Depois de confirmar que não tem nenhum exemplar disponível clique
na opção Reserva:

6) Digite sua matrícula e senha, marque a Biblioteca do Campus Serra e
confirme:

7) IMPORTANTE
A reserva só será possível se o usuário estiver em situação regular com a
Biblioteca e se todos os exemplares do material estiverem emprestados
(exceto o exemplar 1 de consulta local).

Qualquer dúvida entre em contato com a Biblioteca.
Tel. (27) 3348-9230
Email: biblioteca.sr@ifes.edu.br

Ifes - Campus Serra - Biblioteca
Como fazer RENOVAÇÃO de materiais pela internet
O usuário poderá renovar seus materiais até 02 (duas) vezes através da internet.
1) Entre no site do Ifes (serra.ifes.edu.br) e clique em “Biblioteca” (em
Acesso a Sistemas à direita da tela):

2) Ao abrir a tela da Biblioteca clique em “Meu Pergamum” (em
qualquer das 3 opções que o sistema oferece):

3) Digite seu número de matrícula e senha:

4) Ao efetuar o login, aparecerá o menu Serviços. Clique em Empréstimo
e depois em Renovação:

5) Ao clicar na opção “Renovação”, serão listados os materiais que estão
com o usuário. Selecione o material que deseja renovar e em seguida
clique em “Gravar”:

6) Após selecionar o material e clicar no botão “Gravar”, verifique e
anote a nova data para devolução que aparecerá na tela ou clique no
ícone recibo por email.

IMPORTANTE:
O sistema não permitirá a renovação on-line nos seguintes casos:
> se o usuário estiver com débito superior a R$ 5,00 na Biblioteca;
> se o material já estiver com a data de devolução atrasada;
> se houver reserva para o material.
Faça sempre sua renovação com um dia de antecedência da data de
devolução para evitar problemas.

Qualquer dúvida entre em contato com a Biblioteca.
Tel. (27) 3348-9230
Email: biblioteca.sr@ifes.edu.br

