
APRESENTAÇÃO SIB-IFBA  
O Sistema Integrado de Bibliotecas do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (SIB-IFBA) constitui-se 
pela Gerência de Desenvolvimento de Bibliotecas e por todas 
as Bibliotecas do IFBA, e tem a finalidade de gerenciar a 
integração das bibliotecas, de otimizar a utilização dos 
recursos informacionais, tecnológicos, humanos e 
orçamentários, de forma a atender ao ensino, pesquisa e 
extensão, bem como recomendar padrões de funcionamento 
das bibliotecas, de políticas de desenvolvimento dos acervos e 
de capacitação dos servidores das bibliotecas do IFBA. 

 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

O Sistema de Bibliotecas é composto por: 
I Gerência de Desenvolvimento de Bibliotecas: 
a) Coordenação de Serviço de Referência; 
b) Coordenação de Coleções e Sistema de Gerenciamento de 
Bibliotecas; 
c) Coordenação de Memória Institucional. 
II Bibliotecas dos Câmpus. 

 
CADASTRO DE USUÁRIOS 

Os usuários do SIB-IFBA serão cadastrados automaticamente 
na biblioteca após a efetivação da sua matricula. Mas, para a 
efetivação do seu cadastro, o mesmo, deverá participar do 
treinamento oferecido pela biblioteca do câmpus sobre a 
utilização do sistema Pergamum.   
 

SISTEMA PERGAMUM – APRESENTAÇÃO 
Tela da internet que permite a pesquisa ao Catálogo da 
Instituição. 

 

BARRA DE FERRAMENTA SUPERIOR 

 
 

Meu Pergamum: Possibilita ao usuário acessar as informações 
referentes à: renovação, reserva, material pendente, débito, 

áreas de Interesse, históricos, solicitações de levantamento 

bibliográfico, comutação e ficha catalográfica, entre outros. 
Elogios e sugestões: Esta opção permite aos usuários realizar 
comentários sobre a unidade de informação e seus serviços.  
Sugestões para aquisição: Esta opção permite realizar 
solicitações de compra de materiais à unidade de informação.  
Ajuda: Guia para utilização da consulta web e Meu Pergamum. 
Login: É onde o usuário entrará com seu código de usuário 
e/ou matrícula e senha. Ao efetuar o Login são liberados os 
acessos de pesquisa por usuário, permitindo a visualização do 
histórico das pesquisas realizadas. Fazendo o Login na página e 
clicando no botão Meu Pergamum são liberados os acessos aos 
dados dos usuários, tais como empréstimo, renovação, reserva, 
etc. 

 
BARRA DE FERRAMENTA INTERMEDIÁRIA 

 
Clic e é possível escolher as formas como serão organizado os 
resultados da pesquisa.  

 

 
 
Na pesquisa por palavra há os tipos de busca por título, autor, 
assunto e livre. 
Na pesquisa índice, além da pesquisa por título, autor e 
assunto, há o tipo de busca por série, editora, classificação, 
número de chamada, etc. 
Observe que há possibilidade de selecionar a unidade de 
informação, o tipo de obra, coleção (se houver) e ano de 
publicação. 

 
RENOVAÇÃO 

Na área de títulos pendentes, no item desejado, clique em 

renovar. 

 
Estando com situação regular e sem pendências (débitos, 
empréstimos) na unidade de informação, o título não 
possuir reserva, o usuário possui autorização para 
renovar os empréstimos. 

 
 

RESERVA 
Permite que o usuário visualize os materiais que estão 
reservados em seu nome, verificando a situação da 
reserva (aguardando, disponível). Possibilita o 
cancelamento de reservas antigas. 
Procedimentos para visualizar as reservas: 
· posicionar o mouse sobre o botão empréstimo; 
· clicar no submenu reserva. 
Se preferir: 
· na página principal clicar em títulos reservados. 
 

 
 

 



COMO LOCALIZAR LIVROS NO ACERVO 
Depois de pesquisar no Sistema On Line do Pergamum (no site 
do IFBA), o usuário anota o número de chamada e vai ao 
acervo. Os títulos encontram-se ordenados pelo número de 
classificação, por sobrenome do autor e por título. 
 

Exemplo: 
Titulo: Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação 
Autor: Alves, Rubem. 
 
Número de Chamada: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Aurina Oliveira Santana 

Reitora Pró Tempore 

 

Renato da Anunciação Filho 

Pró-Reitor de Administração 

 

Lívia Santos Simões 

Pró-Reitor de Ensino 

 

Carlos D’Alexandria Bruni 

Pró-Reitor de Extensão 

 

Rita Maria Weste Nano 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Inovação 

 

Anílson Roberto Cerqueira Gomes 

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 
Av. Araújo Pinho, nº 39 – Canela - Salvador / BA  

CEP: 40110-150 

 

Gerência de Desenvolvimento de Biblioteca 
 

Telefones: (71) 3221-0356 

E-mail: sib@ifba.edu.br  

 

Site: http://www.ifba.edu.br/biblioteca 
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