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Pergamum é o sistema utilizado pelas bibliotecas da UFPA
para gerenciamento do acervo, dos usuários e circulação de
materiais informacionais (empréstimo/devolução).

Através desse sistema os usuários podem consultar o
acervo, renovar empréstimos, solicitar reserva de materiais,
verificar débitos, cadastrar um perfil de interesse para ser
notificado sobre as novas aquisições, etc.



Acesso ao Pergamum pelo site do CAMTUC

www.camtuc.ufpa.br



Ao efetuar o login são liberados os acessos de pesquisa por 
usuário.



É necessário digitar o número de matrícula e a senha cadastrada na 
biblioteca. Uma vez logado, você terá acesso as várias ações que o 

sistema disponibiliza.



O tipo de pesquisa padrão é a “Pesquisa Geral” mas
pode ser alterado em “Selecione outras pesquisas”



O módulo de Pesquisa Geral agrupa as pesquisas por 
PALAVRA ou por ÍNDICE.



PESQUISA POR PALAVRA

A Pesquisa por Palavra irá considerar qualquer palavra integrante do Autor , Título ,
Assunto ou Termo Livre . A recuperação será realizada de acordo com o(s) termo(s)
digitado(s).

Termos de Pesquisa
Título: A pesquisa será realizada por título,
podendo ser o título original da obra traduzida,
o título abreviado, o título da capa, etc.,
desde que estas formas tenham sido descritas
como título no registro.

Assunto: A pesquisa será realizada por assunto,
possibilitando visualizar os títulos
relacionados a este assunto.

Autor: A pesquisa será realizada por autor, podendo ser autor principal, autor secundário, organizador, 
editor, etc., desde que estes autores tenham sido descritos como autores no registro. Possibilita 
visualizar os títulos relacionados a este autor.

Livre: A pesquisa será realizada em todo o registro.



PESQUISA POR ÍNDICE

A Pesquisa por Índice será realizada
a partir do termo digitado.
Não existindo o termo procurado,
o sistema retirará o último caractere,
fazendo uma nova pesquisa,
e assim sucessivamente.
Poderão ser utilizadas as opções:
Título, Assunto, Autor, Editora,
Número de chamada, ISBN entre outras .



Não esqueça de selecionar em “Unidade de informação” o 
“Campus Universitário de Tucuruí”.



EXEMPLO DE PESQUISA GERAL

Obras que contêm a palavra “cálculo” no título



64 resultados recuperados

Abaixo de cada título listado, estão
disponíveis guias que permitem ver
o detalhamento da obra e solicitar
reserva.



PESQUISA AVANÇADA

Pesquisa executada por palavras ou termos, utilizando operadores booleanos (E, OU, 
NÃO, DEPOIS, ANTERIOR, PRÓXIMO), permitindo a consulta simultânea dos campos.



EXEMPLO DE PESQUISA AVANÇADA

Obras do autor JAMES STEWART cujos títulos contenham a
palavra CÁLCULO.

OBS: O nome do autor deve ser pesquisado em ordem invertida.



2 resultados recuperados



Para localizar o livro no acervo da biblioteca é
necessário identificar o seu número de chamada .

Nº DE CHAMADA = Nº DE CLASSIFICAÇÃO (ASSUNTO) + NOTAÇÃO

DO AUTOR + 1ª LETRA DO TÍTULO

LOCALIZAÇÃO DO LIVRO NA ESTANTE



EXEMPLO

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de
química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto
Alegre: Bookman, 2012.

Nº de chamada: 540 A874p

540        Assunto química  

A874     Notação correspondente ao sobrenome ATKINS

p           1ª letra do título



Classificação Decimal de Dewey

• 000 GENERALIDADES

•100 FILOSOFIA

•200 RELIGIÃO

•300 CIÊNCIAIS SOCIAIS

•400 LÍNGUAS

•500 CIÊNCIAS PURAS

•600 CIÊNCIAS APLICADAS, TECNOLOGIA

•700 ARTES

•800 LITERATURA

•900 HISTÓRIA E GEOGRAFIA

As áreas do conhecimento são
dividas em dez classes principais,
cada classe principal é subdividida
em dez divisões, e cada divisão em
dez seções.



Observar 1º a sequência numérica, 2º a primeira letra, 3º os
números após a primeira letra e 4º a letra final.

Os números estão em ordem crescente e as letras, em ordem
alfabética.

LOCALIZAÇÃO DOS LIVROS NA ESTANTE



ORDENAÇÃO PELO Nº DE CHAMADA

EXEMPLO:

1º 624.100 M478d

2º 624.23 A534g

3º 624.23 B216c

4º 624.4 P189s



ORDEM DE DISPOSIÇÃO DOS LIVROS NAS ESTANTES

Os livros são ordenados da esquerda para direita e de cima para baixo 
em zig zag.



MEU PERGAMUM

Esta tela possibilita ao usuário acessar as informações referentes à: Renovação, 
Reserva, Material Pendente, Débito, Área de Interes se, Histórico e outros. 



MEU PERGAMUM



MEU PERGAMUM



MEU PERGAMUM



CONTATOS

Fone: (94) 3778-4778 ramal (204)

E-mail: bibliocamtuc@ufpa.br


