
Os alunos, professores e funcionários da PUC Minas têm à disposição ricos espaços de conhecimento: 
as bibliotecas da Universidade. Juntas, elas possuem o maior acervo entre as universidades privadas 
do Brasil. E o melhor, pelo Sistema Integrado de Bibliotecas PUC Minas não existe distância: é possível 
solicitar títulos disponíveis em qualquer uma delas e recebê-los na unidade em que o usuário solici-
tou. Vá ao encontro de mais de 900 mil títulos. Além disso, você tem à sua disposição um acervo online 
composto por mais de 16 mil e-books, acesso ao portal Capes, com 38 mil títulos de periódicos 
eletrônicos e a 134 bases de dados.

Quer saber como começar a usar o acervo digital da biblioteca? Preparamos o tutorial abaixo para te 
auxiliar.

Con�ra:

Para cadastrar sua senha, basta seguir os passos abaixo:

• Acesse: http://bib.pucminas.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?�ag=index.php 

• Digite seu código de pessoa no campo Usuário;

• Clique em - Esqueci minha senha;

• Você receberá um e-mail (remetente: pergamum@pucminas.br) com o assunto: Resgate de senha - 
Meu Pergamum;

• Clique no link do corpo do e-mail;

• Digite o número de usuário;

• Clique em acessar;

• Cadastre uma senha com 4 dígitos (somente números) e clique em gravar.

Para consultar o catálogo (livros eletrônicos), basta seguir os passos 
abaixo:

• Acesse: http://bib.pucminas.br/pergamum/biblioteca/index.php 

Orientações de uso da bilbioteca • Digite o termo da pesquisa e selecione o Tipo de obra – Livro eletrônico;

• Clique em pesquisar;

• Após resultado, clique no link on-line (com um cadeado);

• Digite seu usuário e senha da biblioteca na tela que abrirá e em seguida clique em login.
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• Ou Clique aqui ou acesse: http://bib.pucminas.br/pergamum/biblioteca/index.php

• Digite o termo da pesquisa (autor, título, assunto) e clique em pesquisar;

• No resultado em Refinar sua busca no canto esquerdo da tela clique em Tipo de obra – Livro 
eletrônico;

• Clique no link on-line (com um cadeado);

• Digite seu usuário e senha da biblioteca na tela que abrirá e em login.


