
As solicitações de empréstimos serão
agendadas através da tela de
pesquisa do sistema de biblioteca
Pergamum. Será respeitado a ordem
de solicitação.
O horário da retirada será agendado.
O usuário(a) receberá um e-mail
confirmando a solicitação de 

EMPRÉSTIMO AGENDADO
BIBLIOTECA NEWTON

Na página da biblioteca, faça a busca
no Sistema Pergamum e verifique a
disponibilidade do livro.
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Procedimentos para Solicitação
de Empréstimo Agendado

empréstimo, juntamente com a data,
horário e instruções para retirada dos
livros.

Site da Biblioteca: http://biblioteca.newtonpaiva.br
Pesquise o título desejado no campo “Pesquisa Geral”.

Após o resultado da pesquisa, clique em exemplares;
Confira se há exemplares disponíveis.
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Verifique em qual biblioteca o exemplar está disponível;
Fique atento!!! A biblioteca de Origem deve ser igual a de recebimento do
livro;
Clique em Solicitação de Empréstimo.

RA;        
Senha;       
Telefone;       
E-mail;
Caso a obra possua volume, tomo,
parte ou material, preencha os 

Preencha os campos de acordo com
as informações solicitadas:

Em seguida, clique em
CONFIRMAR; 
A Biblioteca terá o prazo de 24h
para atender a solicitação.

dados que se encontram no lado
esquerdo;



As datas e horários para retirada dos
empréstimos serão enviados por e-
mail.

Funcionamento das Bibliotecas
Newton – Retirada de Livros

Período: 29/10/2020 a 18/12/2020
Horário de Atendimento: 8h às 13h
Biblioteca Buritis
Horário: 8h às 13h
Telefone: 3508-5812
Biblioteca Carlos Luz
Horário: 8h às 13h
Telefone: 3516-2760
Biblioteca Silva Lobo
Horário: 8h às 13h
Telefone: 3516-2601

Para a retirada das solicitações de
empréstimo, será necessário
identificar-se.
O usuário (a) deverá fazer a
apresentação da
carteira estudantil ou documento
oficial com foto.
Lembrando que o empréstimo de
livros é pessoal e intransferível, ou
seja, somente o usuário (a) poderá
fazer a retirada.
Solicitamos que o usuário leve
uma sacola ou bolsa para
acondicionar os livros, garantindo
assim, maior conforto no
transporte, evitando que os livros
sofram quedas, danos e/ou sejam
molhados.

Retirada dos Livros        
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Na tela principal do catálogo da biblioteca, clique no “Meu Pergamum”;
Acesse o link:
biblioteca.newtonpaiva.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?
flag=index.php;
Clique em “Solicitações”, em seguida em “Consulta Malote”;
Digite a data inicial e a data final;
Em seguida clique em “Mostrar”.

Como consultar se sua solicitação foi realizada com sucesso

Será obrigatório o uso de máscara para retirada dos livros.
Álcool em gel ou líquido disponível na entrada para higienização das mãos.

Procedimento de Segurança


