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SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AGENDADO 

 

O Sistema de Bibliotecas da UFES disponibiliza a opção de “Solicitação de empréstimo” diretamente na 

consulta ao acervo realizada pelo usuário.  

Para este novo procedimento, seguem algumas orientações.  

1. Consulte a obra no catálogo do Pergamum. 

 

 

2. Escolha o registro (1) e clique em Exemplares (2). 
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3. Verifique disponibilidade do exemplar assim poderá realizar a solicitação de empréstimo. Para isso, clique 

em Solicitação de Empréstimo. 

 

 

4. Preencha dados de Matrícula, Senha, Unidade de Informação de origem (selecione a Biblioteca na qual há 

o exemplar disponível para empréstimo, escolha a mesma para retirada, e-mail e telefone para contato e 

clique em Confirmar. 
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5 Acompanhe o andamento da sua solicitação pelo “Meu Pergamum”. 

 

6. No menu lateral, escolha Solicitações > Consulta ao malote. Digite o intervalo de datas e clique em Mostrar. 

Verifique que, aparecerá a Situação “Aguardando”. Você receberá um e-mail avisando sobre a liberação 

dessa solicitação aí no “Meu Pergamum” aparecerá a situação “Disponível”. 
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7. A equipe da Biblioteca fará contato com os alunos via e-mail e/ou telefone para informar a disponibilidade 

do item para a retirada. 

IMPORTANTE:  

Somente deverão comparecer à Biblioteca os alunos que receberem o comunicado que o item está separado 

e aguardando a retirada do material. O comparecimento sem agendamento para solicitar empréstimo não 

será atendido, pois, os agendamentos serão planejados conforme a capacidade de atendimento de cada 

biblioteca. 

Materiais solicitados e não retirados, sem retorno dos solicitantes justificando a impossibilidade de retirada 

na data agendada, serão devolvidos ao acervo e estarão disponíveis a novas solicitações de empréstimos por 

outros alunos. 

É de extrema importância a observação dessas orientações para evitar aglomerações e prestação de um bom 

atendimento. 


