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1. APRESENTAÇÃO 
O módulo Consulta do sistema Pergamum oferece aos seus usuários diversas modalidades de 

pesquisa e formas distintas formas de recuperação da informação, de forma rápida e 

eficiente.  

O acesso ao catálogo pode se dar através dos seguintes endereços: 

https://sistemas.uff.br/pergamum/biblioteca/index.php ou no Portal Bibliotecas.UFF 

http://www.bibliotecas.uff.br/ 

 

2. LOGANDO NO PERGAMUM 
Antes de dar inicio a pesquisa, é desejável que o usuário esteja logado no sistema, para que, a 

partir da pesquisa realizada, ele possa direcionar os resultados para sua área personalizada “Meu 

Pergamum”, dentre outras funcionalidades.  

https://sistemas.uff.br/pergamum/biblioteca/index.php
http://www.bibliotecas.uff.br/


 

 

3. PESQUISA GERAL 

 

Na Pesquisa Geral (busca simples) o sistema procura o termo pesquisado nos campos: Autor, 

Título e Assunto, em todos os tipos de obra e nos acervos de todas as unidades do Sistema SDC.  

Neste campo o usuário irá digitar o termo desejado e, em seguida, clicar em Pesquisar.  Se o 

termo for composto não é necessário colocar “ “(aspas) entre as palavras. O sistema já faz esta 

junção automaticamente.   Também é possível ampliar o escopo da busca e refinar a consulta.  

Para isto basta clicar em Abrir mais opções de consulta.  Dessa forma é possível selecionar o 

tipo de busca: por palavra ou índice. 

4. MAIS OPÇÕES DE CONSULTA 

 

4.1 Pesquisa por palavra 
Na pesquisa por palavra, será recuperada toda obra que contém o termo digitado em qualquer 

posição do texto.  Por exemplo, se escolher a opção título e digitar o termo Medicina, o 

resultado da busca trará este termo em qualquer posição: início, meio ou final do título. 



 

 

 

 

 

4.2  Pesquisa por índice 
Na pesquisa por índice o termo digitado deve estar no início da opção escolhida.  Por exemplo, 

se escolher a opção título1 e digitar Medicina, o título recuperado terá início com este termo. Na 

pesquisa por índice quando o termo digitado não for encontrado, o sistema retira o último 

carácter e refaz a pesquisa automaticamente e assim sucessivamente até encontrar um 

resultado.  

 

 
 

                                                           
1
 Entende-se por título todos os campos pesquisáveis por título, por exemplo: título principal, subtítulo, 

título secundário, título da série e título da coleção. 



 

 

 
4.3 Ordenação dos resultados da pesquisa 
O campo Ordenação permite ao usuário selecionar a forma de visualização dos títulos 

recuperados na busca realizada. 

 

4.3.1 Ano de publicação 
Lista os  itens recuperados na pesquisa por ordem decrescente de data. 

Código do acervo:  código de cadastro do título no sistema. 

4.3.2 Tipo de obra 
Agrupa os itens recuperados na pesquisa por tipo de obra. 

4.3.3 Idioma 
Dispõe o resultado da pesquisa pelo idioma do título, ou seja, o resultado da busca fica disposto 

por ordem alfabética de título e em seguida por idioma. Por exemplo: todos os títulos em 

português, seguido dos títulos em espanhol, seguidos dos títulos em inglês...) 

4.3.4 Descrição física 
Agrupa os itens recuperados na busca pela descrição física do material: filme, mapa, gravação de 

vídeo etc.  

4.3.5 Referência 
Lista os  itens recuperados na pesquisa por ordem alfabética de autor. 

 
 



 

 

4.3.6 Registros por página 
Permite que o usuário escolha o número de referências que serão exibidas por página de 

exibição dos itens recuperados na pesquisa. 

 

4.4 Utilizando filtros de pesquisa 
Os filtros Ano de publicação, Unidade de Informação, Tipo de obra e Coleção podem ser 

aplicados a pesquisa do usuário.  

 

4.4.1 Ano de publicação 
Lista os  itens recuperados na pesquisa por data/ano de publicação.  Importante:  para restringir 

a busca a um determinado ano, digitar o ano no campo Ano de publicação. 

4.4.2 Unidade de Informação 

O sistema está programado para fazer a busca automaticamente em todas as bibliotecas do 

Sistema. Para restringir a busca a uma ou mais unidades basta clicar na caixa de texto Unidade 

de Informação; desmarcar a opção Todas. As bibliotecas são agrupadas por Campus (Gragoatá; 

Praia Vermelha; Unidades em Niterói; Unidades no Interior do Estado e Valonguinho), para 

selecionar uma biblioteca específica, clicar no ícone (+) e selecionar a biblioteca onde deseja 

fazer a pesquisa.  Feita a localização clicar no (X) para fechar o filtro e continuar a pesquisa.  

 



 

 

4.4.2 Tipo de obra 
O sistema está programado para fazer a busca automaticamente em todos os tipos de obra 

cadastrados em todas as bibliotecas da Universidade, mas é possível selecionar apenas um ou 

mais tipos para fazer uma busca. Para fazer isso basta desmarcar a opção Todos e selecionar o 

Tipo de obra desejado.  Depois de selecionar o tipo de obra, clicar no (X) para fechar o filtro e 

clicar em Pesquisar.  

 

4.4.3 Coleção 
Este filtro permite fazer um busca bastante restrita. O usuário tem a opção de pesquisar uma 

coleção específica dentro do sistema. 

 

 

 

 



 

 

5. EXIBIÇÃO DOS RESULTADOS 

No centro da tela aparece o resultado da busca solicitada. Acima deste resultado aparecem duas 

“abas” que possibilitam ao usuário gerenciar o resultado de sua pesquisa: Resultados - informa o 

número total de itens recuperados e Cesta - possibilita armazenar os itens selecionados na 

pesquisa na lista de resultados. 

Ao lado esquerdo da tela o sistema sugere filtros para o usuário refinar sua busca: Unidade de 

Informação; Tipo de Obra; Data de Publicação.  Ao clicar em um desses links o resultado da 

pesquisa é modificado de acordo com o filtro. Para voltar ao resultado inicial da pesquisa, clicar 

novamente na aba Resultados. 

 

5.1 Aba Resultados 
Abaixo da descrição dos itens da lista de resultados estão os links com informações daquela 

obra:  Exemplares, Referência e Reserva. 

 

 

 



 

 

 

Exemplares:  mostra as bibliotecas do sistema que possuem exemplares da obra, com o número 

de chamada, a quantidade disponível, o tipo de empréstimo e localização no acervo.  Caso o 

exemplar esteja emprestado, é possível visualizar a data prevista para sua devolução.  

 

Uma nova funcionalidade foi adicionada ao sistema.  No lado direito da tela aparece um link com 

o QR Code2 da referência da obra.  Este link permite ao usuário registrar esta referência no 

celular para localizar o livro na biblioteca.  

 

 

 

                                                           
2 É um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm 

câmera fotográfica. É necessário baixar um leitor de qrcode no celular para fazer a leitura. Esse código, 
após a decodificação, registra no seu celular a referência do material decodificado. 



 

 

Ainda no link exemplares no pé da página, é possível visualizar  informações sobre dados do 

acervo (obra).  Importante: Os tópicos que aparecem em azul (autor; assunto; entradas 

secundárias) são links que, se acessados, alteram a busca inicialmente realizada.  Por exemplo: 

se clicarmos no nome do autor (azul), o sistema refaz a busca e irá recuperar todos os itens 

daquele autor que estão cadastrados no sistema.   

 

Referência:  o sistema exibe a referência bibliográfica da obra de acordo com a Norma 

6023/2002 Referência Bibliográfica - da ABNT. 

 



 

 

Reserva: neste link é  possível solicitar a reserva do item desde que todos os exemplares estejam  

indisponíveis. É necessário preencher todos os campos indicados, pois só assim será possível  

acompanhar o andamento da reserva feita, através do Meu Pergamum.  

 

Ao lado direito do resultado da pesquisa, aparecem dois ícones:  e   . 

Ao clicar no ícone é possível escrever comentários sobre a obra.  Será aberta uma janela 

onde deverão ser preenchidos os itens: Comentários, CPF e Senha do usuário no Pergamum3. 

Esta informação ficará disponível para visualização no Meu Pergamum e para todo o sistema 

após ser validada por um moderador do sistema. Depois de preenchido, clicar o botão Enviar. 

 

                                                           
3 

Esta senha é a mesma que foi cadastrada na biblioteca. Não é a senha do IDUFF. 



 

 

O ícone   fornece dados estatísticos de acesso ao acervo.  Através desta ferramenta é 

possível verificar o total de empréstimos para a obra, reservas, consultas internas, consultas no 

site, exibições em lista do site, todos por período (ano). 

 

5.2 Aba Cesta 
Sua função é armazenar os itens de interesse verificados na pesquisa. Para isto o usuário deverá 

selecionar os registros do resultado (clicando na caixa ao lado da descrição do item) e em 

seguida clicar em cesta. 

 

Esta ferramenta permite que o usuário guarde na cesta as referências marcadas na busca. É 

possível escolher a forma de vizualização dos itens selecionados para armazenamento.  Em 

formato da lista, temos as opções Referência e Dados do acervo.  Em seguida temos a opção de 



 

 

enviar lista para tela ou cesta permanente ou enviar por email.  Para enviar para a cesta 

permanente é necessário fazer login no Meu Pergamum.  

 

 

 

 

 

 



 

 

6. OUTRAS PESQUISAS 

 

6.1 Pesquisa avançada 
Na pesquisa avançada podemos aumentar as possibilidades de busca, já que é possível 

cruzarmos até três termos no momento da pesquisa: Título, Autor, Assunto e Livre. 

 

Dicas importantes 

 O termo de pesquisa pode ser digitado em maíscula ou minúscula, com ou sem acento; 

 O sistema faz diferenciação entre singular e plural das palavras; 

 Todos os símbolos ou caracteres especiais serão retirados da pesquisa, portanto não necessitam 

ser digitados;  

 Quando selecionamos a busca por “título”, o sistema faz a procura nos seguintes campos: titulo 

principal, subtítulo e título da série, se houver. 

6.2 Operadores booleanos 
No centro digitamos os termos da pesquisa e combinamos com os operadores booleanos que 

aparecem ao lado direito da tela.   Os operadores booleanos são: E, OU, NÃO, DEPOIS, ANTERIOR 

e PRÓXIMO. 

E : recupera somente documentos que contenham os termos digitados nos campos de pesquisa.  

A pesquisa irá recuperar documentos que contenham os dois ou três termos digitados no 

mesmo documento.  

OU : Recupera  documentos que contenham a informação digitada em um campo ou outro 

campo. OU seja, a recuperação será realizada por um ou outro termo digitado. 

NÃO : Recupera apenas os registros que contenham a informação digitada no primeiro campo de 

pesquisa, desconsiderando a informação digitada no segundo e terceiro campo de pesquisa.  

DEPOIS: Recupera apenas os registros que contenham o primeiro termo digitado após  o 

segundo termo digitado. Não é necessário que o termo esteja imediatamente depois, mas é 



 

 

necessário que os termos cruzados estejam na mesma linha ou no mesmo parágrafo (campo do 

registro). 

ANTERIOR: Recupera apenas os registro que contenham o primeiro termo digitado antes  do 

segundo termo digitado. Não é necessário que o termo esteja imediatamente antes, mas é 

necessário que os termos cruzados estejam na mesma linha ou no mesmo parágrafo (campo do 

registro).  

PRÓXIMO : É um misto dos booleanos ANTES e DEPOIS. O sistema vai buscar o primeiro termo 

estando ele antes ou depois do segundo termo digitado.  

Além dos filtros já vistos na pesquisa geral, temos as seguintes opções de refinamento da 

pesquisa:  pesquisa por tipo de termo, ano de publicação, lugar de publicação, idioma, 

localização interna, descrição física do material e obras somente em formato digital. 

 A pesquisa por tipo de termo inclui:  

Palavra: irá recuperar o termo digitado em qualquer parte do filtro escolhido; 

Exatamente igual: : irá recuperar o termo digitado respeitando exatamente a ordem e a 

digitação do termo de pesquisa; 

Inicia com: a pesquisa será realizada por palavras que iniciam com termo digitado  

No filtro ano de publicação é possível combinar ao ano os sinais de =,  >, < e Entre. 

= Busca somente obras que tenhas sido publicadas no ano informado no campo de pesquisa; 

> Busca somente obras que tenham o ano de publicação maior ou igual ao ano informado no 

campo de pesquisa; 

< Busca somente obras que tenham o ano de publicação menor ou igual ao ano informado no 

campo de pesquisa; 

Entre: Busca as obras que tenham o ano de publicação dentro do intervalo de datas 

estipulado, incluindo os anos das extremidades. 

No campo lugar de publicação é possível selecionar o país da publicação e no campo idioma a 

língua em que foi escrita a obra. 

O campo Localização Interna informa em que local encontra-se o item recuperado na pesquisa.  

A opção: Biblioteca Virtual - Somente formato digital, permite filtrar registros para os quais 

foram criados vínculos online. (link com texto na íntegra, imagens digitais e multimídia). 



 

 

 

7. OUTRAS PESQUISAS 

 

Este modo pesquisa permite pesquisar em Periódicos, Multimeios, Novas aquisições4 e 

Publicações online5. A busca pode ser feita digitando um termo de pesquisa ou a partir da letra 

inicial do título da publicação. 

 

                                                           
4
 Itens inseridos no sistema nos últimos 30 dias. 

5 Registros para os quais foram criados vínculos online. (link com texto na íntegra, imagens digitais e multimídia). 



 

 

Para os resultados obtidos em publicações online permite acesso a obras do acervo para as quais 

foram criados vínculos online. 

O teclado virtual permite visualizar as novas aquisições em ordem alfabética de título. 

No botão “novos materiais” é possível visualizar todos os itens inseridos no sistema nos últimos 

30 dias. 

O botão “outros caracteres”  recupera todos os títulos que estejam com caracteres especiais, 

como por exemplo @, &, Números, 45°, etc. no início do título e que foram inseridos no dia da 

pesquisa ou no dia anterior. 

 

  

 


