UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS BIBLIOTECA CENTRAL
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO

PAGAMENTO DE
MULTA
SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - UFES

ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO
■ O débito por atraso de material bibliográfico das Bibliotecas da UFES deverão ser
pagos através de Guia de Recolhimento da União (GRU);
■ Os usuários deverão acessar exclusivamente o “Meu Pergamum” para emitir a GRU,
não será necessário preenchimento de campos, pois o processo é automatizado;
■ A GRU deve ser paga exclusivamente nas agências do Banco do Brasil S/A,
terminais de auto-atendimento, pela internet ou por aplicativo do BB;
■ Para pagamentos no auto-atendimento, pela internet ou por aplicativo do BB, o
usuário deverá fornecer corretamente os dados do número de referência (biblioteca
onde foi gerada a multa) e do seu CPF, que estão na GRU gerada;
■ Pagamentos realizados com agendamento NÃO serão aceitos como quitação da
multa, devendo constar no recibo a indicação “Comprovante de Pagamento”;
■ Após o pagamento, o usuário deverá encaminhar por email o a GRU e o
comprovante de pagamento à Biblioteca onde consta o débito para quitação da
multa;

ORIENTAÇÕES PARA O USUÁRIO
Confira abaixo o número de referência das Bibliotecas (informação necessária
no momento de pagamento da GRU) e o e-mail para envio do comprovante de
pagamento do Banco do Brasil.
BIBLIOTECAS

Nº DE REFERÊNCIA

E-MAIL PARA ENVIO DO RECIBO

Biblioteca Central

15350800250000124

gru.bc.biblioteca@ufes.br

Setorial de Artes

15349500250000124

gru.car.biblioteca@ufes.br

Setorial do CCHN

15349900250000124

gru.cchn.biblioteca@ufes.br

Setorial de Educação

15350000250000124

gru.ce.biblioteca@ufes.br

Setorial de Educação Física

15349800250000124

gru.cefd.biblioteca@ufes.br

Setorial de Maruípe

15349600250000124

gru.ccs.biblioteca@ufes.br

Setorial Sul

15305000250000124

gru.biblioteca.alegre@ufes.br

Setorial do NEDTEC

15305000250000124

gru.nedtec.biblioteca@ufes.br

Setorial Norte

15304900250000124

gru.biblioteca.saomateus@ufes.br

EMISSÃO DE GRU ATRAVÉS DO “MEU PERGAMUM”
1º Passo: Acessar o site Do catálogo do SIB
www.acervo.bc.ufes.br

3º Passo: Informar
Matricula ou CPF e senha e digitar código
impresso

2º Passo:
Acessar Meu Pergamum

4º Passo:
Após entrar no Meu Pergamum,
acessar o Menu de Serviços.
Empréstimo >>> Débito

Serão exibidos os débitos obtidos pelo usuário,
após devolução do livro e a GRU referente ao
débito

Se o usuário tiver débito em mais de uma
biblioteca, terá que gerar e imprimir as
GRUs dos débitos individualmente. Pelo
exemplo, serão sete impressões.

Mas, se o débito for só em uma única biblioteca,
poderá gerar um único documento com os
valores dos débitos totalizados ou escolher
individualmente o que deseja pagar.

5º Passo:
Imprimir GRU

6º Passo:
Salvar e imprimir o recibo, levar a
biblioteca onde tem o débito ou
enviá-lo por e-mail.

No exemplo, foi impressa a relativa ao débito da Setorial
Sul, no valor de R$1,00

Dados gerados
automaticamente pelo
Pergamum

7º Passo:
Imprimir GRU
Após receber o
documento
presencialmente
ou por e-mail, a
biblioteca dá a
baixa no débito e
aguarda a
confirmação de
pagamento no
portal do SIAFI.
Mas atenção:
Se o pagamento
não for identificado
no portal do SIAFI,
o débito que foi
dado baixa é
estornado para o
cadastro do aluno.

Pagamento por aplicativo ou terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos)

