
Orientações para pesquisa nas Bases de Dados 
PERGAMUM, ABNT e PEARSON 



PERGAMUM 

O Sistema contempla as principais funções de uma Biblioteca, 
funcionando de forma integrada, com o objetivo de facilitar a 
gestão dos centros de informação, melhorando a rotina diária 
com os seus usuários. 

 

Rede PERGAMUM - atualmente a Rede conta com mais de 424 
Instituições, aproximadamente 8000 bibliotecas em todo o 
Brasil (atualmente com uma unidade em Angola), utilizando o 
Sistema.  

 



ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

A ABNT é responsável pela elaboração das Normas Brasileiras 
(ABNT NBR), elaboradas por seus Comitês Brasileiros 
(ABNT/CB), Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) 
e Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE). 

 

Target GEDWeb - Sistema de Gestão de Normas e 
Documentos Regulatórios  



PEARSON 

A Biblioteca Virtual é uma plataforma de 
livros digitais com mais de 7.000 títulos de 
diversas editoras e áreas do conhecimento, 
26 editoras parceiras, possibilidade de leitura 
off-line e listas de leitura personalizadas. 



Acessando as Bases de Dados disponíveis no IFS 

Endereço 
eletrônico 

para acesso 
aos acervos 

físico e 
virtual 

Clique na 
Aba 

“Biblioteca 



DGB – Diretoria Geral de Bibliotecas 

Na página da 
DGB você tem 

acesso aos 
acervos físicos e 

virtual 

Pelo 
PERGAMUM 

você acessa as 
bases da ABNT, 
PEARSON e o 
acervo físico o 
que chamamos 

de busca 
integrada 



Pesquisando no PERGAMUM 



Entrando no PERGAMUM temos uma busca integrada e podemos pesquisar 
nos Acervos físico e virtual – PERGAMUM, ABNT e PEARSON. 

Na linha de 
busca você 

digita o título, 
assunto ou 
autor que 

deseja 
pesquisar 



Opções de Consulta 

Digite o termo 
a ser 

pesquisado 

Selecione as 
opções de busca 



Fazendo uma busca por: Título, Assunto e Autor 

O sistema 
recupera 

todos os itens 
do tema 

pesquisado 

Os itens com 
cadeado preto 
são E-BOOKS 

livros da 
PEARSON 

Os itens sem 
indicação 
adicional 

são do 
acervo físico 



Acervo Virtual da PEARSON 

Clicando no 
cadeado preto 

você é 
direcionado para 

a PEARSON 

Digite sua 
matricula , 
senha da 

biblioteca e 
código 



Direto para o E-BOOK 

Ferramentas 
de leitura 

Setas de 
navegação 

no livro 

Setas de 
navegação 

no livro 



Atualizando o Perfil na PEARSON 

Clique aqui 
para atualizar 
seu perfil na 

PEARSON 
complete os 
dados que 

estão faltando 
e cadastre 
uma senha 

para a 
PEARSON 



Após o primeiro acesso a PEARSON pelo PERGAMUM e atualizar seu 
perfil, você pode acessar a base direto na página da DGB 



Pesquisando um item do acervo físico 

Verificando em que 
biblioteca o item está 

disponível 



Verificando Exemplares 



Efetuando Reserva de um Exemplar 

Efetuando a reserva 
de um exemplar 



Preencha 
os dados 

para a 
reserva 

Efetuando Reserva de um Exemplar 



Referência 

Referência completa da obra de acordo 
com a ABNT 6023 



Copiando Referência   



Entrando no Meu PERGAMUM 



Entrando no Meu PERGAMUM 



Renovações 
e reservas 

Entrando no Meu PERGAMUM 



Pesquisa na ABNT 

Digite na linha de busca o 
número da norma ou 

alguma palavra 
significativa do título da 
norma antecedidos pela 

sigla NBR 

Clique no 
botão 

TARGET 
GEDWeb 



Clique no 
cadeado 

Pesquisa na ABNT 



Digite sua 
matrícula e 

senha da 
biblioteca  

Pesquisa na ABNT 



Acesso a 
norma 

completa 

Pesquisa na ABNT 



Boas Pesquisas! 


