
Biblioteca  
 como utilizá-la
em tempos de

pandemia?



Quem somos?

A biblioteca do Campus Camboriú...

Faz parte do SIBI - Sistema de bibliotecas do IFC,
utilizando o mesmo sistema para gerenciamento de
informações, ofertando atividades de forma coletiva,
trabalhando em conjunto para melhorias nas diversas
bibliotecas.

S I B I
SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS
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Estagiários



INFORMAÇÕES
BÁSICAS

horário:  Segunda a Sexta - das 7h30m às
22h35m
Fone: (47) 2104-0818

Atendimento quando as aulas voltarem a
modalidade presencial:

Atendimento REMOTO:
  biblioteca.camboriu@ifc.edu.br

Site:
 https://biblioteca.ifc.edu.br/biblioteca-camboriu/



mais de 30.000 obras para leituras e
pesquisas, (livros, revistas, dvds, etc);

acesso restrito ao IFC a mais de 12.000
e-books; 

normas técnicas - ABNT;

Acesso a bases restritas do portal
CAPES.

Conheça sobre o
nosso acervo



Ficou Curios@?
 

Conheça mais de nossa estrutura!

-600m2 de área total;
- 90 assentos;

 
- salão com mesas coletivas;

 
- 2 salas para estudo coletivo; 

 
- área para estudo individual;

 
- 6 computadores para pesquisas e

elaboração de trabalhos;
 

- 1 computador exclusivo para consulta
ao acervo;

 
- Wi-Fi.

 
 



Balcão de atendimento aos
usuários

Sala de estudos em grupos.

Salão de mesas coletivas





Como faço para utilizar os
serviços da Biblioteca
durante a pandemia?

Possuir vínculo formal com a instituição;

Estar cadastrado na biblioteca e

Criar  uma senha no Sistema Pergamum de 4 a 6 dígitos (utilize o
Meu Pergamum)



COMO FAZER A SENHA DA BIBLIOTECA?

 
Você mesmo irá
criar sua senha

para a biblioteca
de forma online!

 
 

Veja o passo a
passo!

 

Entrar no link de consulta ao acervo:
(https://pergamum.ifc.edu.br/pergamum_ifc/biblioteca/index.ph
p) OU entrar no link disponível na sua página pessoal do SIGAA
ALUNOS
Clicar em MEU PERGAMUM. (bem no alto da página)
DIGITAR a sua matrícula e clicar em ESQUECI A MINHA SENHA
Você receberá um e-mail automático solicitando que clique em
link específico. Deverá entrar no e-mail pessoal e clicar neste link.
Após clicar no link, redirecionará para uma página que solicitará
sua matrícula.

1.

2.
3.
4.

5.

 



COMO FAZER A SENHA DA BIBLIOTECA?
6. Digite a sua matrícula.

7. Será aberta uma nova página.

8. Crie uma senha (DEVE SER ENTRE 4 A 6 NÚMEROS, SOMENTE NÚMEROS).

9. Confirme a senha.

10. Assim que entrar no sistema, dê LOG OUT, saia do sistema e entre novamente para ter
certeza que está funcionando.

11. Esta senha será aquela que irá utilizar para diversos serviços oferecidos pela biblioteca. 
Anote em local seguro (se necessário) e não compartilhe.



Quais serviços posso utilizar online no 
MEU PERGAMUM?



RENOVAÇÃO

1 - Entre em MEU PERGAMUM com seu login e senha.

2 - Aparecerá os materiais que estão em seu nome.

3 - Há duas formas de renovar, clicando no botão
renovar, um a um dos materiais listados, ou
clicando em EMPŔESTIMO/RENOVAÇÃO  e escolher
todos os materiais que deseja renovar.

4 - Aguarde o processo ser finalizado,
encaminhando cópia (ou não) para seu email.

5 - Confirme a nova data e saia da página.
 

EMISSÃO DE BOLETOS DE MULTA
 

1 - Entre em MEU PERGAMUM com seu login e
senha.

2 - Clique em EMPRÉSTIMO/DÉBITO.

3 - Aparecerá suas multas, clique em GRU, irá
emitir um boleto que deverá ser pago no
Banco do Brasil. Se houver mais de uma
multa poderá unir todas num só boleto.

4 - Após o pagamento deverá enviar o
comprovante por email para a biblioteca
para ser dado baixa no sistema.

 

Quais outros serviços disponíveis no 
MEU PERGAMUM?



Quais serviços
posso utilizar

online no 
MEU

PERGAMUM?

EMISSÃO DE NADA CONSTA
 

Este documento é para quem está FORMANDO ou saindo do
IFC. Para ser emitido não poderá ter pendências com a

biblioteca. Assim que for emitido perderá o acesso a qualquer
serviço ofertado pela biblioteca.

 
1- Entre no MEU PERGAMUM com seu login e senha.

2 - Vá em empréstimos/declaração de nada consta.

3 - Clique e haverá um aviso que perderá o acesso a
biblioteca.

4 - Salve ou imprima a declaração.



Quais serviços posso utilizar online no 
MEU PERGAMUM?

Bibliografia do Plano de Ensino 



PÁGINA DO SIBI
 

https://biblioteca.ifc.edu.br/

Um espaço para encontrar:

- Informações gerais da Biblioteca (contatos,
horários, equipe, condições de funcionamento);
- Tutoriais, templates de trabalho acadêmico,
formulários...
- Guia do usuário (manuais para uso de
diversos serviços);
- Links para acessar Pergamum (consulta ao
acervo);
- Links para buscar fontes informacionais:
CAPES, Scielo, Google Acadêmico, entre outros.

O QUE MAIS OFERECEMOS ONLINE?



INFORMATIVOS BIBLIOTECA inDICA

O Biblioteca inDICA foi idealizado pelo Sistema de Bibliotecas do IFC
(SIBI/IFC), no início da pandemia, como forma de nos manter conectados
com a nossa comunidade de interagentes. 

Produzido e organizado pela Comissão de Estudo e Trabalho Temáticos
(CETT) Comunicação e Marketing do SIBI, os informativos divulgados
semanalmente na página
https://biblioteca.ifc.edu.br/category/biblioteca-indica/ apresentam
dicas culturais e escolares/acadêmicas para você curtir e aprender
#EmCasa!

O QUE OFERECEMOS ONLINE?



E-books!

Neste ano de 2021 o IFC fez a assinatura de seus primeiros livros
eletrônicos (e-books). 
São três fornecedores: Pearson, Cengage e Saraiva/Érica.

Como funciona? O acesso é pelo pergamum, vai aparecer um cadeado
ao lado do livro, isso significa que é um livro disponível de forma online.

Quem pode utilizar? estudantes e servidores.

Regras: O acesso só é possível com login e senha cadastrado na
biblioteca.

O QUE OFERECEMOS ONLINE?



- Na página do pergamum 
(a mesma utilizada para
consultar o acervo físico), insira
os seus termos de busca na
caixa e clique em PESQUISAR.

- Os resultados em E-books
serão identificados com o
símbolo cadeado 
(Veja no destaque da imagem
ao lado).
Clique sobre o símbolo.

 

E-BOOKS COMO ACESSAR?



Repositório Institucional!
 

É um espaço no qual é armazenado o
conhecimento produzido pelos estudantes e
servidores do IFC. Todos os trabalhos de
produção de curso (TC, Relatório de estágio,
Dissertação...) dos cursos de graduação são
enviados para o Repositório e disponibilizado
virtualmente.

Como utilizar?
A pesquisa é feita diretamente no Pergamum,
Após seleciona-se a aba repositório  IFC e
poderá acessar online o material.

 
 

O QUE OFERECEMOS ONLINE?



- Em seu 1° acesso será
necessário o preenchimento de
cadastro na plataforma. Insira o
seu CPF e clique em "Estou de
acordo com os termos de uso
da Biblioteca virtual".

- Clique em continuar e
preencha os dados solicitados
para concluir os eu cadastro e
ter acesso à Biblioteca virtual.. 

E-BOOKS COMO ACESSAR?
- Ao clicar no símbolo cadeado, abrirá a caixa ao lado.
Preencha com os seus dados de login do Pergamum.



Repositório Rede Pergamum!
 

É um serviço de indexação
compartilhada de artigos de periódicos,
que tem por objetivo assegurar a
recuperação das informações contidas
nos periódicos editados pelas
instituições cooperantes, contribuindo
assim para um repositório da produção
institucional.

Como utilizar?
A pesquisa é feita diretamente no
Pergamum,
Após seleciona-se a aba repositório
Rede pergamum e poderá acessar
online o material.

 

O QUE OFERECEMOS ONLINE?



PLATAFORMAS E-BOOKS

Plataforma da
PEARSON Plataforma da

ÉRICA/SARAIVA

Plataforma da
CENGAGE



https://biblioteca.ifc.edu.br/e-books-assinados/

PLATAFORMAS E-BOOKS
PARA SABER MAIS:



REPOSITÓRIO REDE PERGAMUM

IFC
UFSC
UFFS
UDESC
Scielo
UFF
UTFPR
UFPE
UnB
UFAM
E mais..



NORMAS DA ABNT!
 

São normas técnicas desenvolvidas pela Associação Brasileira de Norma Técnica
(ABNT), para uso no Brasil, ou seja, regras para ser seguidas para diversas atividades e
são estudadas/aplicadas em diversas disciplinas do IFC.

 
 

Como acessar? A pesquisa é feita no pergamum. 
Confira aqui o passo a passo para sua utilização: https://biblioteca.ifc.edu.br/wp-
content/uploads/sites/9/2020/12/Tutorial-pesquisa-Norma-da-ABNT-1.pdf

 
 
 

O QUE OFERECEMOS ONLINE?



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES!
 

O Portal de Periódicos da Capes oferece acesso a textos completos disponíveis em mais de
37 mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, e à diversas bases de dados que
reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e científicos até normas
técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de materiais, cobrindo todas as
áreas do conhecimento. 
Inclui também uma seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de
acesso gratuito na web. 

Acesse aqui: https://www.periodicos.capes.gov.br
 
 

 
 

O QUE OFERECEMOS ONLINE?



REDE CAFe!
 

O portal da Comunidade Acadêmica Federada (Rede CAFe) oferece diversos treinamentos
específicos, de forma online, gratuito, com certificação.

Acesse, leia as instruções e faça participe dos treinamentos em área de interesse: 
http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?
option=com_ptreinaments

COMO USAR?
O acesso pode ser feito no campus ou em outro local via REDE CAFe. 
Basta seguir as orientações neste link: 
https://biblioteca.ifc.edu.br/periodicos-capes/

 
 

O QUE OFERECEMOS ONLINE?



Nossa equipe é qualificada e comprometida com a sua formação! 
Conte conosco! Bons estudos, boas leituras!

Agradecemos sua atenção!
 

Equipe Biblioteca IFC Camboriú.
biblioteca@ifc.edu.br 

 


