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APRESENTAÇÃO
A biblioteca Dom Aquino Corrêa é uma biblioteca universitária e tem por finalidade atender à
comunidade acadêmica do Câmpus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Composta por duas unidades, a biblioteca possui acervo físico e digital: o primeiro composto
por matérias impressos, manuscritos e periódicos; o segundo constituído por publicações científicas
disponíveis em bases de dados. Os acervos possuem assuntos diretamente relacionados aos cursos
oferecidos pelo Câmpus de Três Lagoas.
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1 SERVIÇOS OFERECIDOS
I - Consulta local;
II - Empréstimo domiciliar;
III - Treinamento e orientação aos usuários;
IV - Empréstimo entre bibliotecas (EEB);
V - Acesso ao acervo digital;
VI - Divulgação de novas aquisições;
VII - COMUT.

1.1 CONSULTA LOCAL
Serviço oferecido a qualquer pessoa, tendo, ou não, vínculo com o Câmpus de Três Lagoas.

1.1.1 Acesso ao catálogo
A biblioteca Dom Aquino Corrêa utiliza o sistema de gerenciamento de bibliotecas denominado
Pergamum. Por meio dele é possível acessar todo o conteúdo informacional físico disponível na
biblioteca. Para isso, é necessário o acesso ao catálogo disponível on-line via terminais de consulta da
biblioteca ou através do site. O catálogo on-line poderá ser acessado por meio do site:
http://cptl.sites.ufms.br/
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Para maior êxito na busca, recomenda-se a utilização dos filtros. Isso pode ser feito na opção
Abrir mais opções de consulta, disponível abaixo do campo de busca Pesquisa geral do catálogo online. A busca por Palavra pesquisa o termo digitado independentemente de onde ele aparece no título,
autor ou assunto do livro. A busca por Índice busca o termo exato que foi digitado.
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Após o resultado da busca, clicar em exemplares para verificar a disponibilidade do material.

Se houver exemplares disponíveis, anotar o número de chamada do material, que corresponde
à sua localização na estante.
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1.1.2 Organização do acervo
A organização do acervo foi feita a partir da Classificação Decimal de Dewey (CDD),
consagrado sistema de classificação hierárquica do conhecimento, baseado em 10 classes de
assuntos:
000: Generalidades

500: Ciências puras

100: Filosofia

600: Ciências aplicadas

200: Religião

700: Artes

300: Ciências sociais

800: Literatura

400: Línguas

900: História e geografia

Os livros da seção de referência correspondem à primeira estante, e se diferenciam dos
demais por sua finalidade: obras de consulta local. Nesse sentido, não fazem parte dos itens do
empréstimo domiciliar, bem como periódicos, teses e dissertações. Os livros de referência se diferem
dos demais pelo acréscimo do R antes do número de chamada. Exemplo:
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As estantes estão sinalizadas de acordo com sua classe e seguem organizadas no sentido
horário com os livros na seguinte ordem ilustrada:

Imagem retirada de: <http://www.espacodasophia.com.br/biblioteca/ajuda/263-numero-de-chamada.html>
Disponível em: 21 nov. 2014.

1.2 EMPRÉSTIMO DOMICILIAR
O empréstimo é um serviço direcionado às pessoas vinculadas ao Câmpus de Três Lagoas.
Tal indivíduo pode obter a carteirinha individual da biblioteca. Para isso, é necessária solicitação junto
ao balcão de atendimento. A pessoa recebe um formulário, que deve ser preenchido obedecendo a
critérios estabelecidos no documento. Após a entrega, o solicitante aguarda um prazo médio de 10 dias
para que tal carteirinha seja confeccionada. Após esse período, o usuário poderá fazer o empréstimo,
conforme a sua categoria de usuário.

1.2.1 Documentos necessário para a emissão do cartão
Preenchimento do formulário de cadastro (disponível em: http://cptl.sites.ufms.br/ e no balcão
de atendimento);
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RG e CPF (originais apenas);



Comprovante de residência (original apenas);



2 fotos 3X4 (idênticas e recentes);



Formulário assinado por professor/coordenador (aluno especial);



Cópia do contrato (professor substituto).

A emissão da 1ª via é sem custos. Já na 2ª via será gerada Guia de Recolhimento da União
(GRU) com taxa de R$ 5,00. Abra o link https://financas.ufms.br/recolhimento/publico e escolha a
opção “Biblioteca CPTL – Carteirinha (GERAR GUIA)”

1.2.2 Categoria de usuário
Os usuários da biblioteca estão categorizados a partir da tabela a seguir:

Tipo de usuário

Quantidade de material

Prazo para devolução

Alunos de graduação

4 livros

7 dias

Alunos de pós-graduação

4 livros

15 dias

Professores

6 livros

60 dias

Técnicos-administrativos

4 livros

30 dias

Assim, cada usuário terá o prazo determinado conforme sua categoria. Após o prazo, poderá
ser feita a renovação do material contanto que não existe reserva do mesmo.
Importante: O empréstimo é pessoal e intransferível.

1.2.3 Renovação
Pode ser feita no balcão de atendimento (com o livro em mãos) ou pela internet (sistema
Pergamum). Para a renovação via sistema Pergamum serão necessários:
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Login: RGA
Senha: 4 últimos dígitos do RGA
Para renovar o material emprestado ou consultar a data de devolução, acesse o site do
Câmpus de Três Lagoas http://cptl.sites.ufms.br. Na página, clique em Biblioteca e, em seguida, em
Catálogo Online.

Na página que se abrir, clique em Meu Pergamum. Esse link abrirá uma nova janela. Caso seu
browser tenha um bloqueador de pop-ups, é possível que essa nova janela não se abra. Se for o caso,
desative o bloqueador de pop-ups para pode acessar o Meu Pergamum.
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Na janela que se abrir, preencha com seus dados. A inscrição corresponde ao número que
está embaixo do código de barras da identificação do usuário (carteirinha). É importante observar que,
caso se trate de uma segunda via da identificação do usuário, o número da inscrição NÃO será
o RGA ou Siape. A senha padrão são os 4 últimos dígitos da inscrição. Após o primeiro acesso, é
possível alterar a senha.
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Atenção
Sugerimos que o material seja renovado no dia anterior ao do vencimento ou, caso prefira fazer a
renovação no vencimento, durante o horário de funcionamento da biblioteca. Isso porque, se o material
estiver reservado para outra pessoa, não é possível realizar a renovação online, e o livro deverá ser
devolvido. É importante, também, observar que o sistema segue o horário oficial de Brasília e que, se
houver algum material em atraso, o usuário não pode fazer a renovação de nenhum livro enquanto
houver suspensão.

1.2.4 Reserva
A reserva só pode ser feita pela internet, pelo sistema Pergamum. Para fazer a reserva, é
preciso que os seguintes critérios sejam preenchidos:


Não haver exemplar disponível para empréstimo;



Usuário que pretende realizar a reserva não pode estar afastado da Biblioteca;



Usuário não pode estar com algum exemplar do livro que pretende reservar
emprestado.

Com a reserva, assim que o material reservado retornar à biblioteca, o usuário terá um (1) dia
para retirar o livro. Durante esse período, apenas o usuário que realizou a reserva (respeitada a lista de
espera) conseguirá fazer empréstimo desse material. Caso o livro não seja retirado, o material ficará
disponível para o próximo usuário da lista de espera ou, na falta desta, voltará para a estante.
Para fazer uma reserva, acesse o site do Câmpus de Três Lagoas http://cptl.sites.ufms.br. Na
página, clique em Biblioteca e, em seguida, em Catálogo Online.
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No Catálogo Online, busque pelo material que deseja reservar. Ao encontrar o material, clique
em Exemplares.

Confira se não há nenhum exemplar disponível para empréstimo. Caso haja, não é possível
realizar a reserva.
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Clique, então, no link Reserva. Preencha com seu login e sua senha e confirme a operação. O
login é o número embaixo do código de barras de sua carteirinha. Normalmente, trata-se de seu RGA
ou Siape. Atenção: em caso de segunda via de carteirinha, o número do login é alterado.
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Para consultar sua reserva e verificar se o material já está disponível, clique em Meu
Pergamum. Preencha com seu login e sua senha, os mesmos com que foi feita a reserva. Na janela
que se abrir, clique em Empréstimo, no menu lateral, e, em seguida, em Reserva.

Na página que se abrir, será possível ver sua posição na fila de espera ou verificar se o livro já
está liberado para empréstimo.
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É possível também consultar as reservas realizadas anteriormente e que não estão mais
ativas. Para tanto, basta preencher as datas inicial e final nessa mesma tela e clicar em Mostrar.

Para visualizar mais informações a respeito das reservas anteriores, clique no ícone à
esquerda do número do acervo.
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1.2.5 Devolução
Caso a devolução não seja realizada dentro do prazo determinado, não será aplicada uma
multa pecuniária, mas a suspensão do direito de empréstimo e renovação de livros. Para cada dia de
atraso de cada obra entregue fora do prazo, o usuário ficará dois (2) dias em suspensão. Lembrando
que a suspensão aumenta conforme a quantidade de livros em posse. Exemplo: usuário com dois livros
e dois dias de atraso corresponde a 8 dias de suspensão.
Em caso de perda ou danificação do material, o usuário deve repor exemplar da mesma
publicação, com a mesma edição ou edição mais recente.

1.3 TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DE USUÁRIOS
O treinamento e a orientação de usuários poderão ser solicitados via documento formal sempre
que houver necessidade coletiva para uso do acervo (físico ou digital). A princípio, o requerente deverá
encaminhar a solicitação por meio de um representante dos alunos ou dos professores junto à
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biblioteca. Além disso, o requerente precisa agendar a data. Se forem dúvidas referentes ao acervo
físico, as orientações serão passadas na biblioteca. Se forem dúvidas relacionadas ao acervo digital
(bases de dados, portal da Capes, repositórios institucionais...), o solicitante precisará agendar um local
no Câmpus I ou II que possua recursos tecnológicos básicos para a apresentação (computador, data
show e internet). A solicitação pode ser encaminhada para o email biblioteca.cptl@ufms.br

1.4 EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS ENTRE BIBLIOTECAS
O empréstimo de materiais entre bibliotecas é um serviço feito pela biblioteca, e pode ser
solicitado sempre que o usuário verificar disponibilidade de material em outro Câmpus da UFMS. Por
exemplo: verifica-se que um determinado livro está disponível na biblioteca de alguns dos Câmpus da
UFMS. Assim, o usuário poderá fazer o pedido de empréstimo entre biblioteca a partir de um formulário
que pode ser solicitado no balcão de atendimento.
Vale lembrar que cada biblioteca tem sua política de empréstimo. Na maioria dos casos, o
empréstimo só acontece quando a biblioteca possui no mínino dois (2) exemplares da mesma obra.
Antes da solicitação, o solicitante precisa ter ciência de que o serviço não depende apenas da
biblioteca do Câmpus de Três Lagoas, e de que o prazo para devolução é determinado pela
biblioteca que possui o material a ser emprestado.
Após o encaminhamento da solicitação, entraremos em contato com a biblioteca fornecedora e,
assim que o livro chegar a nossa biblioteca, acionaremos o requerente por email. Salientamos que é
um serviço que leva alguns dias para ser processado, uma vez que o material é recebido via malote.
Então, se há urgência no pedido, o usuário deve repensar sobre tal solicitação.

1.5 DIVULGAÇÃO DE NOVAS AQUISIÇÕES
Periodicamente, a biblioteca Dom Aquino Corrêa publica, no site, as novas aquisições
incorporadas no acervo. Isso acontece após o processamento técnico do material.
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1.6 ACESSO AO ACERVO DIGITAL
O acervo digital da biblioteca é constituído de bases de dados on-line. Segundo Cunha (1989,
p. 45) “são fontes de informação computadorizadas que podem ser pesquisadas num modo interativo
ou conversacional através de um terminal de computador [...]” As bases de dados cujos ambientes
digitais armazenam grandiosos conteúdos informacionais, - em sua maioria livros e periódicos
científicos - podem ser de acesso livre ou restrito.
O acesso ao acervo digital é feito pelo site http://cptl.sites.ufms.br/ na opção
BIBLIOTECA/ACERVO DIGITAL”. Lá o usuário encontrará diversas bases de dados para uso da
comunidade acadêmica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Como algumas são bases de dados pagas, o viés de acesso é institucional.

1.6.1 Lista de bases de dados disponíveis
1.6.1.1 Bases de livros eletrônicos
 Editora Atheneu: livros da área biomédica;
 Editora Springer: livros eletrônicos das áreas de Arquitetura, Design, Artes, Biomedicina, Negócios,
Economia, Ciências Sociais, Direito, Engenharia e Ciência da Computação;
 Editora Elsevier: livros da área de Direito;
 Minha Biblioteca: livros de todas as áreas do conhecimento.

1.6.1.2 Bases de livros eletrônicos, periódicos científicos e outros
 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações: Biblioteca digital brasileira de teses e
dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT composta pelas
bibliotecas digitais de teses e dissertações das instituições de ensino brasileiras.
 Biblioteca Digital Mundial: Biblioteca digital multilíngue que contém fontes culturais de informação
provenientes de países do mundo todo.
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 Biblioteca Virtual da Organização Mundial da Saúde: Biblioteca virtual da área da saúde
composta por documentos publicados pela Organização Mundial da Saúde.
 Biblioteca Virtual de Educação em Ciências da Saúde: Biblioteca virtual da área de Educação
em Ciências da Saúde composta de bases de dados referenciais e textuais com links para
documentos técnicos e científicos de acesso livre, além de informações diversas relacionadas à
área.
 Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde: Biblioteca virtual que disponibiliza informação
bibliográfica produzida pelo Ministério da Saúde bem como informações gerais na área de
Saúde: livros, cartilhas, manuais, revistas, políticas, programas nacionais, legislação, além de outros
serviços.
 Biblioteca Virtual em Enfermagem: Biblioteca virtual da área de Enfermagem composta de bases
de dados referenciais e textuais com links para documentos técnicos e científicos de acesso livre,
além de informações diversas relacionadas à área.
 Biblioteca Virtual em Homeopatia: Biblioteca virtual da área de Homeopatia composta de artigos
de periódicos especializados.
 Biblioteca Virtual em Medicina Veterinária e Zootecnia: Biblioteca virtual da área de Medicina
Veterinária e Zootecnia composta de bases de dados referenciais e textuais com links para
documentos técnicos e científicos de acesso livre, além de informações diversas relacionadas à
área.
 Biblioteca Virtual em Odontologia: Biblioteca virtual da área de Odontologia composta de bases
de dados referenciais e textuais com links para documentos técnicos e científicos de acesso livre,
além de informações diversas relacionadas à área.
 Biblioteca Virtual em Psicologia Brasil: Biblioteca virtual da área de Psicologia composta de
bases de dados referenciais e textuais com links para documentos técnicos e científicos de acesso
livre, além de informações diversas relacionadas à área.
 Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Biblioteca virtual composta de bases de dados referenciais e
textuais com links para documentos técnicos e científicos de acesso livre.
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 Biblioteca Virtual em Saúde – ePORTUGUÊSe: O ePORTUGUÊSe é uma plataforma para apoiar
o desenvolvimento de recursos humanos para a saúde nos países de língua portuguesa (Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).
 Biblioteca Virtual em Saúde – Integralidade: Reúne informação científica e técnica atualizada e
relevante relacionadas à Integralidade no país.
 Biblioteca Virtual em Saúde Brasil: Integra as redes temáticas brasileiras da BVS e suas fontes
de informação em saúde.
 DeCS – Descritores em Ciências da Saúde: Este vocabulário estruturado serve como uma
linguagem única na indexação de artigos de revistas científicas, livros, anais de congressos,
relatórios técnicos, e outros tipos de materiais da área da saúde.
 DOAJ: Repositório de acesso aberto com artigos e periódicos de 134 países.
 Domínio Público: Biblioteca digital que disponibiliza conteúdos que se encontram em domínio
público.
 Editora do Ministério da Saúde: Acesso ao texto integral dos livros publicados por meio da Editora
do Ministério da Saúde.
 Enciclopédia Itaú Cultural: Obra de referência virtual que reúne informações sobre artes visuais,
arte e tecnologia, literatura, teatro, cinema, dança e música (estas três últimas em elaboração)
produzidos no Brasil.
 Google Acadêmico: Ferramenta de busca com links para a literatura produzida nas instituições de
ensino: artigos, teses, livros, instituições profissionais e outros documentos de acesso livre na web.
 LexML Brasil: Rede de Informação Legislativa e Jurídica: Portal especializado em informação
jurídica e legislativa. Reúne leis, decretos, acórdãos, súmulas, projetos de leis entre outros
documentos das esferas federal, estadual e municipal dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário de todo o Brasil.
 Livre: Portal vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e que reúne periódicos
multidisciplinares de acesso livre na web.
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 Portal de Evidências: Portal que reúne, organiza e oferece acesso integrado a fontes de
informação em saúde de melhor nível de evidência de acordo com a metodologia proposta pela
Medicina Baseada em Evidências (MBE), bem como acesso a fontes de informação sobre a própria
metodologia MBE.
 Portal de Periódicos Capes: Biblioteca virtual que reúne bases de dados referenciais e textuais,
patentes, livros, estatísticas e normas técnicas, entre outros documentos nacionais e internacionais.
 Portcom: Portal de acesso livre a informações da área de Ciências da Comunicação dos países de
língua portuguesa.
 SciELO.org – Scientific Electronic Library Online: Biblioteca eletrônica que disponibiliza artigos
com texto completo.
 SciELO Livros: Acesso gratuito à livros eletrônicos.
 Vlex: A vLex é uma grande base de dados na área do Direito e ciências afins que disponibiliza
conteúdos na íntegra de 134 países, incluindo milhares de livros, periódicos, enciclopédias, jornais,
legislação e jurisprudência atualizadas diariamente. Do Brasil, destacam-se livros e revistas das
editoras LTr, Malheiros, FGV Publicações e Mundo Jurídico, entre outras.

1.6.2 Como acessar o acervo digital?
Existem duas maneiras para acessar o conteúdo disponível no ambiente virtual:
1) pelos computadores vinculados à UFMS (laboratórios),
2) acesso remoto via VPN (em casa).
Estando nas dependências da Universidade, o aluno poderá optar pela primeira opção. Senão,
poderá acessar do seu computador pessoal ou em casa, seguindo algumas orientações para a
conexão: o VPN (Virtual Private Network) consiste na criação de um túnel de comunicação cifrado entre
seu computador e o servidor VPN da UFMS, ou seja, é o meio que liga sua máquina diretamente ao
servidor da instituição. Para habilitar o VPN em seu computador são necessários os passos a seguir:
Primeiramente, é preciso possuir um Passaporte UFMS. Para criá-lo, entre no site:
https://portal.ufms.br
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Anote o passaporte (usuário) e a senha. Essas informações serão solicitadas para a
configuração do acesso remoto via VPN.
Após a criação do Passaporte UFMS, deve-se configurar o VPN em seu computador. A forma
de configuração varia de acordo com o sistema operacional de seu computador. Os tutoriais para
configuração do VPN podem ser acessados em http://biblioteca.sites.ufms.br/category/tutoriais/.
Na última etapa, em que é preciso inserir um usuário e uma senha, utilize os dados do
Passaporte UFMS. Assim, o usuário será o nome.sobrenome, e a senha será a mesma do
Passaporte UFMS.
Após seguir as etapas, o uso já estará liberado. Lembrando que além da configuração VNP o
usuário necessita de acesso a internet para utilizar as bases de dados.

1.6.3 Acesso ao vLex
A configuração VPN para acesso remoto não é uma regra de todas as bases de dados
disponíveis pela biblioteca. A base de dados Vlex (com conteúdo exclusivo da área do Direito e
ciências afins) determina apenas que o primeiro acesso seja feito na UFMS (computadores vinculados
a instituição). Assim, o usuário realiza seu cadastro na base (nas dependências da UFMS) e em
seguida já estará habilitado a utilizar o conteúdo da Vlex em casa. Veja o passo a passo:
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Acesse o site da Câmpus de Três Lagoas http://cptl.sites.ufms.br/ e clique na opção
Biblioteca. No menu suspenso, selecione a opção Acervo Digital
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1.6.4 Base de dados “Minha biblioteca”
A “Minha biblioteca” é uma base de dados que contém livros digitais (na íntegra) das diversas
áreas do conhecimento. Porém, a quantidade de cadastros disponibilizada para a UFMS é limitada.
Para ter uso da base, o usuário deverá solicitar o cadastro via email diai.preg@ufms.br informando o
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nome completo e número do RGA. Após receber seu login e senha por email, acesse o site da
Câmpus de Três Lagoas http://cptl.sites.ufms.br/ e clique na opção Biblioteca. No menu suspenso,
selecione a opção Acervo Digital
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Pode acontecer de algumas bases de dados solicitarem cadastro para que o usuário possa
utilizar o ambiente digital (conforme já apresentado nos exemplos anteriores). Isso contribui para que o
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consulente tenha o seu próprio espaço na base. Além disso, personaliza a busca facilitando a seleção,
organização e recuperação do material acessado.

1.7 COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA¹
A comutação bibliográfica, também conhecida como “Comut”, permite a obtenção de cópias de
documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas brasileiras e em
serviços de informação internacionais. Entre os documentos acessíveis encontram-se:


periódicos técnico-científicos;



teses e dissertações;



anais de congressos nacionais e internacionais;



relatórios técnicos;



partes de documentos (capítulos de livros), desde que sejam autorizados pela Lei de
Direitos Autorais.

É válido ressaltar que o serviço de comutação possui custos, que são de inteira
responsabilidade do solicitante. O orçamento é enviado ao intermediador (biblioteca) que informa os
valores ao solicitante. Sendo assim, o último julgará se o serviço será interessante ou não. O serviço
descrito poderá ser solicitado via email: biblioteca.cptl@ufms.br

2 HORÁRIO DE ATENDIMENTO
UNIDADE I

UNIDADE II

2ª a 6ª: das 8h às 12h/13h às 22h.

2ª a 6ª: das 7h às 22h.

________________________________________
1 (INFORMAÇÃO retirada do site do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Disponível em:
<http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/programa-de-comutacao-bibliografica-(comut)> Acesso em: 10 set. 2014.)
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3 RESPONSABILIDADE
A biblioteca Dom Aquino Corrêa é composta por duas unidades, sendo que ambas estão sob a
responsabilidade da bibliotecária Maria do Socorro Pereira Soares.

4 RESTRIÇÕES
A biblioteca é um ambiente de estudo, assim sendo, pedimos que colaborem com o máximo de
silêncio possível. Não é permitido beber ou comer no interior da biblioteca. É restrita a entrada de
bolsas, mochilas e afins. A biblioteca disponibiliza guarda-volumes individuais com chave, para a
guarda do material pessoal. Em caso de perda da chave, o usuário deverá arcar com uma nova cópia.
Salientamos que a guarda do material é de total responsabilidade do usuário. A biblioteca não
se responsabiliza por perda ou roubo.

5 CONTATO
SEÇÃO DE BIBLIOTECA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS
Av. Ranulpho Marques Leal, 3.484 - Distrito Industrial
CEP 79620-080
Três Lagoas (MS)
Caixa Postal 210
Fone: (67) 3509-3759 / (67) 3509-3758
Email: biblioteca.cptl@ufms.br
Site: http://cptl.sites.ufms.br/
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