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APRESENTAÇÃO

• A solicitação e agendamento de serviços é uma alternativa da 
Biblioteca Unifanor, para atender às necessidades informacionais da 
Comunidade Acadêmica, em decorrência da pandemia da Covid-19.

• Todos os serviços de empréstimo e devolução, deverão
obrigatoriamente ser agendados.

• As medidas adotadas, visam restringir o número de pessoas no 
ambiente da biblioteca, evitando a disseminação do vírus. 



USO OBRIGATÓRIO DE 
MÁSCARA DE PROTEÇÃO



SOLICITAÇÃO E 
AGENDAMENTO 
DE EMPRÉSTIMO



Antes de ir à Biblioteca

• Pesquisar os livros no catálogo da Biblioteca;

• Solicitar agendamento do empréstimo;

• Acompanhar a solicitação através do Meu 
Pergamum;

• Aguardar e-mail informando sobre o dia e 
horário para retirada dos livros.

Na Biblioteca

• Comparecer à biblioteca, apenas no dia e 
horário informado no e-mail;

• Dirigir-se ao balcão de atendimento e informar
sobre a solicitação do empréstimo;

• Seguir as etapas normais do processo de 
empréstimo.

SOLICITAÇÃO E 
AGENDAMENTO
DE EMPRÉSTIMO



Pesquisa no Catálogo da Biblioteca
Acesse o Portal Integrees



Pesquisa no Catálogo da Biblioteca

Na tela inicial, coloque os termos para pesquisa. Por ser por autor, título ou assunto. 

Selecione também, em unidade de informação (Biblioteca), onde deseja realizar a solicitação. 



Pesquisa no Catálogo da Biblioteca

Na lista de resultados, localize o livro do seu interesse



Pesquisa no Catálogo da Biblioteca

Ao localizar o livro, clique em “Exemplares” para verificar a disponibilidade.



Pesquisa no Catálogo da Biblioteca

Na tela que será exibida, verifique as colunas “Tipo de empréstimo” e “Localização”. Se existirem exemplares com 

o tipo de empréstimo “Normal” e status “Disponível no acervo” é possível seguir com a solicitação.



Solicitar agendamento do empréstimo
Clique na opção “Solicitação de Empréstimo”



Solicitar agendamento do empréstimo
Na tela seguinte, preencha todos os campos e clique em “Confirmar”



SOLICITAR AGENDAMENTO DO 
EMPRÉSTIMO

“Unidade de informação 
de origem” e Unidade de 
informação de 
recebimento” sempre 
serão iguais.

01
É fundamental que todos 
os campos sejam 
preenchidos 
corretamente.

02
Caso queira solicitar 
outros livros, repita o 
procedimento.

03



Acompanhamento da Solicitação através do Meu Pergamum

Acesse o Integrees >> Pergamum Biblioteca >> Meu Pergamum



Acompanhamento da Solicitação através do Meu Pergamum

No menu, clique em Solicitações >> Consulta ao malote



Acompanhamento da Solicitação através do Meu Pergamum

Preencha o intervalo de datas de acordo com as datas da sua solicitação e clique em “Mostrar”



Acompanhamento da Solicitação através do Meu Pergamum

Verifique os dados da sua solicitação e o status



Acompanhamento da Solicitação através do Meu Pergamum

Logo que sua solicitação

for processada pela

Biblioteca, será enviado

um e-mail informando

sobre dia e horário para

retirada dos livros.

Observe no rodapé da

página, os detalhes



COMO RETIRAR 
O MATERIAL NA 

BIBLIOTECA

• Após receber o e-mail de 

confirmação, compareça à Biblioteca 

no dia e horário definidos para 

realizar a retirada do material.

• Em caso de não comparecimento, 

sua solicitação será excluída.

• Para dúvidas e mais informações, 

entre em contato

Whatsapp: 85 3052 4815

E-mail: 

biblioteca.dunas@unifanor.edu.

br



AGENDAMENTO 
DE DEVOLUÇÃO



Antes de ir à Biblioteca

• Entre em contato com a biblioteca, por 

whatsapp ou e-mail, e informe a unidade do 

item a ser devolvido e o dia em que 

pretende devolver o material;

• Aguarde o retorno da Biblioteca com a 

mensagem de confirmação do agendamento

de devolução.

Na Biblioteca

• Comparecer à biblioteca, apenas no dia e 

horário informado;

• Dirigir-se ao balcão de atendimento com o 

material a ser devolvido;

• Seguir as etapas normais do processo de 

devolução.

COMO AGENDAR 
DEVOLUÇÃO



85 3052 4815 

biblioteca.dunas@unifanor.edu.br

CONTATOS


