
Malote de 
materiais -
Pergamum

O serviço de malote é para atender sua necessidade 
quando o material desejado não estiver disponível 
na sua unidade e nem nas bibliotecas digitais. Dessa 
forma, 
você poderá solicitar o empréstimo para a 
biblioteca de outra unidade. Consulte sua unidade a 
disponibilidade desse serviço.



Para realizar a solicitação, você precisa
acessar a página de Consulta pelo link
disponível no site ou seguindo os passos
pelo ULIFE:

Insira seu RA ou Login de acesso e 
senha utilizada

Você pode acessar o Ulife sou aluno pelo 
seu computador seguindo o link: 

https://www.ulife.com.br/login.aspx

https://www.ulife.com.br/login.aspx


Você será direcionado para outra página 
onde poderá encontrar o Acervo 
correspondente de sua unidade.

Acesse no final da página o ícone de 
Acervo.
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Selecione a sua unidade dentre as 
opções que ficarão disponíveis na tela. 
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Obs: Unidade de informação: são as 
Bibliotecas disponíveis para que 
você possa realizar a sua busca.

Realize a busca pelo material
desejado:



O sistema abrirá uma tela onde você deverá preencher todas as 
informações do item 5 ao 8. Inclua também seu telefone e e-mail.

Clique em: Confirmar

.

Os itens do 1 ao 4 são 
preenchidos 
automaticamente pelo 
sistema. 



Retirada do material:

• O usuário receberá um e-mail
sobre o material em trânsito
de uma unidade para outra;

• Quando o material estiver
disponível na unidade
escolhida, você receberá um e-
mail com os dados sobre a
unidade e o prazo para a
retirada do material;



Dicas:

➢Verifique se a sua unidade tem disponível o
serviço de malote;

➢Mantenha sempre seus dados atualizados
no cadastro da Biblioteca;

➢Verifique quanto tempo o material fica
disponível para a retirada;

➢Escolha a unidade mais próxima para a
retirada de materiais;

➢Se atente a data de devolução do material;

➢Na dúvida solicite ajuda a equipe da 
biblioteca de sua unidade.



Para mais 
informações 
consulte a 
biblioteca de sua 
unidade.


