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Calouros

Os calouros que desejarem criar suas senhas de acesso ao catálogo online
devem solicitar através do e-mail sibipergamum@ufba.br ou comparecer à
Biblioteca nos dias e horários indicados.
Se você já é aluno e esqueceu a senha pode também solicitar através do email:

sibpergamum@ufba.br

ou

na

Biblioteca.

Link

http://www.sibi.ufba.br/solicitacao-de-nova-senha-pergamum.

para

o

SIBI:

Empréstimo

Para solicitar o empréstimo é necessário localizar no catálogo online a obra
de interesse, através do link: bit.ly/bibliotecaeaufba. Lembre-se de filtrar a
busca para pesquisa na Escola de Administração, através do campo
"Unidade de Informação".
Após clicar no título da obra desejada, aparecerá, no canto inferior direito da
tela, a opção "Solicitação de empréstimo". Ao clicar nesta opção, o usuário
deverá registrar sua senha (aquela utilizada nas bibliotecas) e fornecer e-mail
e telefone atualizados. Por fim, é só clicar em "Confirmar".
Observação: a não colocação do e-mail inviabilizará o contato da Biblioteca
confirmando a disponibilidade do exemplar solicitado.

Devolução
As devoluções podem ser feitas às terças e quintas, das 8 às 12.
Ressaltamos que:
1. O esquema especial de empréstimos e devoluções tem o objetivo de
agilizar o atendimento, evitando que o usuário demore mais que o necessário
no ambiente da Biblioteca;
2. No momento da devolução ou do empréstimo, deverão ser respeitados
todos os protocolos de biossegurança estabelecidos pela EAUFBA, como uso
de máscara, higienização das mãos e distanciamento mínimo;
3. Não será permitida a consulta local dos materiais bibliográficos ou dos
computadores para pesquisa;
4. Evitem ir acompanhados e/ou em grupos;
5. Os usuários continuam tendo à disposição acesso a livros digitais,
periódicos online, bases de dados e o repositório através da página:
https://ufbaemmovimento.ufba.br/sistema-universitario-bibliotecas-sibiufba;
6. Os materiais devolvidos serão colocados em quarentena durante 14 dias,
antes de serem disponibilizados novamente para empréstimo.

Renovação

Os usuários que solicitarem empréstimos nesse período voltarão aos trâmites
normais de renovação através da aba “Meu Pergamum”, localizada na página
de consulta ao catálogo online, através do link: bit.ly/bibliotecaeaufba.

