Emissão de GRU
através do
MEU PERGAMUM

ATENÇÃO
O USUÁRIO SÓ DEVE GERAR A GRU PARA
PAGAMENTO, APÓS DEVOLVER O LIVRO
EM ATRASO NA BIBLIOTECA QUE O
EMPRESTOU.

Emissão de GRU através do MEU PERGAMUM
1º passo:
Acessar o site da biblioteca:

www.biblioteca.ufpe.br

3º passo:
Informar:
matrícula(CPF) e senha.

2º passo:
Acessar o Meu Pergamum

4º passo:
Após entrar no Meu Pergamum,
acessar no Menu de Serviços:

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

1 – Empréstimo;
2 - 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 a GRU.
No exemplo, foi impressa a relativa ao débito
na Bibliotecaa Central, no valor de R$ 2,00

6º passo:
Salvar o recibo e enviar
para a biblioteca onde
tem o débito.
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7º passo:
Após receber o documento pelo email, a
biblioteca dá a baixa no débito e aguarda o
relatório que a BC envia a cada dois dias. Nele,
vai constar o CPF do usuário devedor, o nº de
referência da Biblioteca, valor e o código do
Banco que comprova a realização do pagamento.

Emails das bibliotecas UFPE para envio de recibo de pagamento de multa e relação dos
números de referência de cada setorial.
Obs: O envio do recibo de pagamento da multa por email facilita a baixa do imediata do débito, tendo em vista
que o Banco do Brasil só libera informação do pagamento após dois dias úteis da compensação.

BIBLIOTECA
BC
CCJ
CCSA
CCEN
CHFCH
CTG
CE
CCS
CAC
CCB
CAp
CAA
CAV
NCV

EMAIL PARA ENVIO
DE RECIBO
multasbc@gmail.com
bibccj.multas@ufpe.br
multasbibcsa@gmail.com
multasbibccen@gmail.com
pagamentos.bibcfch@gmail.com
multasbibctg@gmail.com
multasbibce@gmail.com
gruccs@gmail.com
comprovantegrucac@gmail.com
multacb@gmail.com
grubibcap@gmail.com
gru.bibagreste@gmail.com
grubibcav@gmail.com
grubibncv@gmail.com

NÚMERO DE
REFERÊNCIA
15309230415001
15308930415011
15308630415021
15308230115031
15308430415041
15308830415051
15308530415061
15308730415071
15308130415081
15308330415091
15337530415101
15011930415111
15013430415121
15011930415131

Ao dar baixa na multa, na biblioteca onde consta o débito, o Pergamum emite Recibo de pagamento para o usuário,
através do email registrado no cadastrado do usuário.
Orientamos que o email seja o institucional, domínio @ufpe.br

