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PLANO CONSOLIDADO DE INFORMATIZAÇÃO

O Sistema Integrado de Bibliotecas do UNIFESO é totalmente informatizado. O
processo de informatização plena teve início em 2001 com a adoção do software
INFORMA BIBLIOTECA ELETRÔNICA, mais tarde (em 2011) substituído pelo
SISTEMA PERGAMUM desenvolvido pela PUC/PR, em sua versão V.9 - S.0 – de
19/10/2018, e que passa por constantes implementações e treinamento por parte dos
operadores. Com isso, além do cadastro do acervo, todas as rotinas das bibliotecas
também são informatizadas (empréstimos, devoluções, reservas, geração de multas,
relatórios, estatísticas, etc.) O módulo da Biblioteca se comunica aos sistemas
acadêmico e financeiro da IES. O primeiro para receber os dados referentes aos
usuários matriculados nos cursos em ofertados e o segundo para lançamento de
débitos referentes ao atraso na devolução de materiais. Historicamente a biblioteca
iniciou seu processo de informatização com a interface DOS do Micro ISIS. Em 2001,
migrou para o Informa Biblioteca Eletrônica e, finalmente em 2011, o PERGAMUM.
Por se tratar de um programa mais completo e devido aos processos de migração de
dados anteriores, algumas rotinas ainda estão em fase de implementação pelo setor,
por serem recursos novos não existentes nos programas que o antecederam. A gestão
administrativa da Biblioteca conta também com o Sistema RM – TOTVS e o módulo
Universus do Sistema CADSOFT. O primeiro para gerenciamento de aquisições de
materiais de acervo e pedidos internos de itens de expediente e o segundo para
despacho nos requerimentos dos usuários matriculados cujo pedido envolva parecer
da Biblioteca.
O acervo pode ser consultado por meio do link
http://bibonline.feso.br/biblioteca/ o qual direciona à página da consulta online da
plataforma PERGAMUM.
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Por este endereço é possível consultar todo o material cadastrado, além de acessar o
conteúdo do portal “Minha Biblioteca” (integrado ao sistema) que disponibiliza acesso
aos livros digitais em conteúdo integral das editoras Grupo A, Atlas, Manole, GEN e
Saraiva.
Por este mesmo caminho, é aberta a reserva de livros sempre que o material
encontra-se indisponível para o empréstimo físico.
O estudante também pode consultar prazos, conteúdo que está em seu poder, multas,
etc. por meio da área restrita “Meu PERGAMUM”.

