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 O acesso ao agendamento da mesa de estudo SIB PUC Minas estará 
restrito à comunidade acadêmica PUC Minas (alunos, professores e 
funcionários)  

 
 O usuário poderá agendar apenas para 1 turno por dia com 24 horas de 

antecedência. 
 

 Ao chegar à biblioteca o usuário deverá apresentar a identidade 
estudantil (impressa ou virtual), crachá funcional institucional ou 
documento Oficial com foto 
 

 O acesso dos usuários estará restrito ao espaço físico determinado pela 
biblioteca da unidade;  

  
  O usuário deverá utilizar a mesa informada pelo sistema, não sendo 

possível a troca;  
  
  Não será permitido o acesso às estantes;  
  
  É vetado o fornecimento pela biblioteca de materiais de uso individual 

como: adaptador de tomada, régua, lápis, caneta e grampeador, copo 
descartável (observando os protocolos de segurança COVID-19 PUC 
Minas). 



 

Verifique em quais unidades do SIB PUC Minas, haverá disponibilidade 
de Mesa de Estudo (observe os horários). Clique em Exemplares. 

Mesa de estudo 



Solicitação de empréstimo 
Para solicitar o agendamento clique na opção – Solicitação de 
Empréstimo.  

               

Preencha os campos solicitados. Click em    m.  . Aparecerá a mensagem:                     
........................   .  Aguarde o e-mail  confirmando sua solicitação com as instruções da 
biblioteca para a utilização da mesa de estudo. 



Acompanhe sua solicitação 

O usuário poderá consultar  suas solicitações de agendamento via Meu 
Pergamum, através do link: 
http://bib.pucminas.br/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=inde
x.php  

 
Clique no ícone Solicitações e, em Consulta ao malote. Determine a data 
inicial e final e clique em Mostrar.  
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 O usuário poderá utilizar os computadores da biblioteca para pesquisar 
os livros disponíveis no acervo;  

  
 Os livros selecionados deverão ser solicitados ao bibliotecário que 

providenciará a liberação do material para consulta local ou empréstimo 
domiciliar;  

  
 Após o uso, o livro que não for selecionado para efetivação do 

empréstimo domiciliar, deverá ser deixado na mesa para devolução e 
encaminhamento a quarentena onde cumprirá um prazo de sete dias 
corridos para desinfecção e baixa no sistema.  
 

  Uso obrigatório de máscaras pelos usuários;  
  
 Higienização das mãos com álcool em gel ou sabonete;  

 
 Bebedouros estarão habilitados apenas para garrafinha individual;  
 
  Ventiladores deverão permanecer desligados.  



As mesas serão distribuídas por ordem de agendamento. 

Você encontrará no escaninho, um card  identificando a 
mesa que deverá ocupar durante o horário agendado.  

Após utilização da mesa de estudo, o aluno deverá 
efetuar a sua devolução.  

 

 

 

Orientações – Mesa de Estudo 



O SIB-PUC Minas agradece! 


