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Utilize a Busca

Integrada para

pesquisar

simultaneamente

em todos os

conteúdos

disponibilizados

pelas Bibliotecas

da Univali.  

Pesquisa de Acervo

Sistema Pergamum

 

Pesquisa Integrada



Localize livros, periódicos, trabalhos acadêmicos,

entre outros materias do acervo Sibiun

Acesse: www.univali.br/biblioteca

Pesquisa de Acervo



Clique em Pesquisar

Escolha o tipo de busca.
Digite o que procura na caixa

de pesquisa. 

Pesquisa de Acervo



clique em Exemplares para
saber a quantidade, em qual
Biblioteca está e o tipo de

Empréstimo.

Pesquisa de Acervo



Anote o Número de chamada
para localizá-lo na estante.

Pesquisa de Acervo



Clique em Cesta

clicando no quadrado é possivel
salvar o título em sua Cesta

Permanente.

Pesquisa de Acervo



Marque todos os itens e
assinale a opção Cesta

Permanente

OK! Você poderá acessar quando
quiser Meu Pergamum-Cesta

Permanente

Pesquisa de Acervo



Acesse: www.univali.br/biblioteca

Localize livros, periódicos, trabalhos acadêmicos,

entre outros materias do acervo Sibiun

Pesquisa de Acervo



Clique em Visualizar no
Acervo Univali 

Pesquisa de Acervo



Clique no nome do Autor,você
visualiza todos os Títulos dele

disponíveis no acervo. 

Pesquisa de Acervo

clique em Exemplares para
saber a quantidade, em qual
Biblioteca está e o tipo de

Empréstimo.



Anote o Número de chamada
para localizá-lo na estante.

Pesquisa de Acervo



Colabore com a organização da Biblioteca, não reponha as obras nas
estantes;

Os materiais podem ser devolvidos em qualquer Biblioteca  do Sibiun;

A renovação de empréstimo é ilimitada, desde que ocorra no prazo
estabelecido e não houver solicitaçaõ de reserva para outro usuário; 

A renovação pode ser realizada pela Internet no site da Univali/biblioteca,
aplicativo Minha Univali ou terminais da Biblioteca;

Perante atraso de obras será cobrado multa por dia e por exemplar;

Se ocorrer qualquer dano ao material emprestado, notifique a Biblioteca;

Pesquisa de Acervo

Informe-se 



Dúvidas, entre em

contato!
                                E-mails do Sibiun

                            biblioteca.big@univali.br

                             biblioteca.bc@univali.br

                     biblioteca.florianopolis@univali.br

                            biblioteca.itj@univali.br

                            biblioteca.pic@univali.br

                            biblioteca.sj@univali.br

mailto:biblioteca.florianopolis@univali.br
mailto:biblioteca.florianopolis@univali.br


Obrigada!
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Bibliotecárias do Sibiun
 

Claudia Bitencourt Berlim 
Cristina Martins Viana 
Eugenia Berlim Buzzi 
Grasieti Flores Alves 

Magda Cristina Possamai 
Marli Machado de Souza 


