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1. APRESENTAÇÃO 

  Este manual pretende orientar aos funcionários da Biblioteca da Faculdade IDAAM – José Carlos 
Reston, apresentando um modelo de estruturação dos processos executados a partir da descrição detalhada 
dos procedimentos e rotinas inclusos em sua operacionalização.   

INSTRUÇÕES PARA USO - Manter o presente manual em local de fácil acesso para consulta por parte de 
todos os funcionários que desenvolvem atividades ligadas às rotinas aqui descritas. Poderão ocorrer 
alterações, com possíveis inclusões e/ou exclusões de partes deste manual, a partir da ocorrência de futuras 
mudanças estruturais, normativas e/ou processos e procedimentos.              
           
   A Biblioteca Universitária da Faculdade IDAAM foi criada em 2015, com o início da própria 
Faculdade, tendo como objetivo, reunir bibliografia básica e complementar de apoio à formação 
acadêmica. O manual de normas e procedimentos Administrativo da Biblioteca Universitária, revista e atualizada, 
originou-se da necessidade de viabilizar a elaboração de um instrumento gerencial que retratasse a estrutura 
organizacional da Biblioteca e seu respectivo funcionamento. A Seção – Processos: identifica os principais 
conjuntos de procedimentos e rotinas de mesma natureza, agrupados sob a forma de PROCESSOS. A Seção – 
Normas: descreve as normas que orientam o funcionamento geral da Biblioteca Universitária.
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2. ATRIBUIÇÕES

2.1 BIBLIOTECÁRIA 

 a) Coordenar as atividades administrativas referentes à pessoal, material de consumo, manutenção; 
 b) Executar e supervisionar as atividades de: seleção e aquisição, tratamento técnico de material 
bibliográfico, rotinas de empréstimos/devoluções e outros; 
 c) Preparar biblioteca para avaliação do MEC; 
 d) Elaborar relatórios relativos ao funcionamento da BU – Biblioteca Universitária; 
 e) Coordenar o funcionamento do SIB – Sistema Informatizado de Bibliotecas; 
 f) Ministrar cursos de treinamentos aos usuários; 
 g) Atender aos usuários (serviços de referência); 
 h) Coordenar e supervisionar atividades dos auxiliares de biblioteca e estagiários; 
 i) Zelar pela conservação de materiais, equipamentos e instalações do órgão; 
 j) Atendimento de solicitações através do COMUT;  
 k) Acesso à Base de Dados Nacionais e Internacionais; 
 l) Controlar e remeter aos Recursos Humanos a freqüência dos funcionários lotados na Biblioteca, 
bem como outros documentos referentes a licenças para tratamento de saúde; 
 m) Manter atualizado o cadastro de informações dos funcionários da biblioteca; 
 n) Manter controle de material permanente (inventário); 
 o) Controle de setor de periódicos. 

 
2.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 a) Recepcionar e atender com cortesia ao público;
 b) Executar rotina de empréstimos, devoluções e renovações;
 c) Auxiliar aos usuários na pesquisa aos catálogos e sistema SIB;
 d) Controlar acesso aos terminais de pesquisa;
 e) Reposição e organização das estantes;
 f) Auxiliar no tratamento técnico e inventário;
 g) Executar rotinas administrativas do setor. 

3. PROCESSOS

3.1 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ACERVO

3.1.1 Seleção e compra (livros, VHS, DVDs, Mapas, etc.)

Atividades pertinentes à seleção, aquisição do material a ser adquirida através de compras, doação ou 
permuta, de acordo com a política geral de desenvolvimento das coleções: 
 a) Receber sugestões de material bibliográfico e outros; 
 b) Selecionar, em termos quantitativos/qualitativos e de prioridades, as sugestões recebidas dos 
usuários, com base na política geral de desenvolvimento de coleções; 
 c) Consultar o acervo da biblioteca a existência, em quantidade ou não, do material bibliográfico
 solicitado; 
 d) Cotar materiais inexistentes ou em números insuficiente; 
 e) Encaminhar as cotações e pedidos à direção geral/acadêmica para análise das propostas; 
 f) Receber conferir e arquivar cópias de notas fiscais e de pedidos das obras recebidas. 
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 3.1.2 Tratamento Técnico (classificação e catalogação)

Atividade de tratamento do material bibliográfico e documental e preparo do livro para o empréstimo. 
 a) Receber o material; 
 b) Carimbar o material; 
 c) Fazer planilha anotando a quantidade adquirida; 
 d) Verificar no SIB (Sistema de Bibliotecas) se a publicação existe na Rede; 

Caso exista: 
 a) Anotar o código da obra; 
 b) Ir em “manutenção” e incluir registros (pelo SIB); 
 c) Anotar os registros na planilha e depois nos exemplares; 
 d) Enviar material para preparo de empréstimos. 

Caso não exista o título: 
 a) Buscar na base de dados SIB da Estácio de Sá a classificação e indexação a fim de determinar 
padrões com vistas à uniformização; 
 b) Verificar se há necessidade de inclusão de autor, editora, descritor, tradutor ou de espera pela 
classificação e indexação pelo Rio; 
 c) Incluir novo “livro”; 
 d) Anotar na planilha o código dado à obra; 
 e) Esperar homologação que será feito pelo bibliotecário; 
 f) Ir em “Manutenção” e incluir registros (pelo SIB); 
 g) Anotar os registros na planilha e depois nos exemplares; 
 h) Enviar material para preparo de empréstimos. 

3.1.2.1. Preparo para empréstimos 

 a) Confecção de etiquetas seguindo o padrão de altura para colagem; 
 b) Anotação da classificação no verso da folha de rosto do livro; 
 c) Colar paleta de empréstimos na última folha do livro; 
 d) Enviar material para estante na ordem da CDD. 

3.1.3.1. Periódicos, Intercâmbio e doações 

 a) Organizar e manter atualizado o plano de permuta das publicações periódicas editadas pela 
Faculdade; 
 b) Organizar e manter atualizado os arquivos de entidades e pessoas físicas, para remessa das 
publicações FESVV; 
 c) Conferir e anotar a quantidade de exemplares recebidos; 
 d) Preencher o formulário “Comunicação da Seção de Intercâmbio” e solicitar permuta ou 
publicações editadas pelas instituições que ainda não enviam material para a biblioteca; 
 e) Imprimir as etiquetas constantes no Banco de Dados de Intercâmbio, empacotar, etiquetar e 
encaminhar às entidades cadastradas, via Apoio Administrativo; 

Controle de assinatura e renovação 
 a) Imprimir relatório de renovações todo mês; 
 b) Listar pedidos de novas assinaturas; 
 c) Ligar para as revistas solicitando renovações e/ou assinatura; 
 d) Enviar para o setor financeiro os boletos a serem pagos ou depósitos a serem efetuados para as 
renovações e/ou assinaturas; 
 e) Solicitar ao financeiro comprovante de depósito e passar fax para o periódico solicitando recibo; 
 f) Manter registros atualizados das coleções de periódicos e cadastrar os novos; 
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 g) Imprimir mensalmente relatório de periódicos atrasados; 
 h) Cobrar as falhas na coleção de periódicos ligando para os responsáveis; 
 i) Anotar no registro de cada periódico o motivo da falha na coleção; 
 j) Descartar periódicos não pertinentes à coleção. 
Mostruário de Periódicos 
 a) Receber o periódico; 
 b) Atribuir novo número, seqüencial, às novas assinaturas; 
 c) Registrar o periódico na planilha e na base de dados SIB; 
 d) Etiquetar; 
 e) Recolher o número anterior do periódico que estava no mostruário e substituir pelo atual; 
 f) Colocar o periódico no mostruário em ordem numérica de assinatura; 
 g) Enviar o periódico que foi retirado para as caixas na estante ( em ordem numérica); 
 h) Se for jornal, retirar da caixa o do 7º dia passado e descartar; 
 i) Conferir diariamente se o mostruário está completo; 
 j) Manter periódicos científicos dos últimos três anos; 
 k) Descartar periódicos científicos informativos (Veja, Época, Isto é) manter coleção do ano anterior. 

3.1.3.2 Multimeios 

 a) Organizar e manter atualizados os catálogos de materiais cartográficos e áudio-visual; 
 b) Receber material; 
 c) Cadastrar na base de dados correspondente; 
 d) Etiquetar; 
 e) Enviar para estante/mapoteca. 

3.1.3.3 Teses/Dissertações e Monografias 

 a) Receber as teses e monografias das coordenações de cursos; 
 b) Colocar o carimbo da biblioteca; 
 c) Fazer planilhas; 
 d) Enviar relação de autor e descritor para serem inseridas; 
 e) Inserir a obra na base do SIB; 
 f) Esperar homologação feita pela Bibliotecária; 
 g) Ir em “manutenção” e incluir registros (pelo SIB); 
 h) Preparar para o empréstimo (etiquetar); 
 i) Enviar para a estante. 

3.1.4. Descarte:

Executar o descarte do material bibliográfico, com base nas diretrizes estabelecidas na política de desenvol-
vimento de coleções, obedecendo à legislação em vigor.

3.2. PRESERVAÇÃO DO ACERVO 

 a) Providenciar a recuperação de documentos mutilados e/ou danificados uma vez por semestre; 
 b) Encadernar o material bibliográfico de acordo com as prioridades; 
 c) Estabelecer padrões de encadernação para vários tipos de material bibliográfico, de acordo com as 
normas da ABNT; 
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3.3 EMPRÉSTIMOS DE LIVROS

3.3.1 Empréstimo Domiciliar de Publicações 

 a) Solicitar documento com foto recente ao usuário (funcionário, professor ou aluno); 
 b) Digitar o número da matrícula do usuário (conferir o nome que aparece na tela); 
 c) Digitar o número do registro da publicação (conferir o título que aparece na tela); 
 d) Selecionar a transação – se consulta ou empréstimo; 
 e) Se for consulta avisar ao usuário que a devolução deve ser feita no mesmo dia; 
 f) Carimbar a papeleta do livro de acordo com a transação; 
 g) Solicitar a assinatura do usuário no comprovante de empréstimo; 
 h) Entregar segunda via ao usuário e arquivar a primeira. 

Nota: O sistema verifica o limite da cota do usuário e se o mesmo encontra-se em débito com a biblioteca. 

3.3.2 Renovação da Publicação 

 a) Solicitar documento com foto ao usuário; 
 b) Solicitar o livro (se houver reserva não tem como renovar); 
 c) Digitar o número do registro da publicação (conferir o título que aparece na tela); 
 d) Carimbar a papeleta do livro com devolução e nova data do empréstimo; 
 e) Solicitar a assinatura do usuário no comprovante de empréstimo; 
 f) Entregar segunda via ao usuário e entregar a primeira. 

OBS: Caso haja reserva para o mesmo, anotar o número da matrícula da reserva, nome e a data limite para 
reserva e afixar no livro, separando-o em local próprio.   
 
3.3.3 Empréstimo para Fotocópia/Visitante 

 a) Solicitar documento de identificação original com foto; 
 b) Digitar o CPF do visitante; 
 c) Digitar o número de registro da publicação; 
 d) Informar que a devolução deverá ser feita no mesmo dia, não podendo o visitante sair das
 dependências da Faculdade com o material emprestado; 
 e) Carimbar a data de devolução na papeleta própria do livro; 
 f) Solicitar a assinatura do visitante no formulário de empréstimo; 
 g) Entregar segunda via ao usuário e guardar a primeira junto ao documento apresentado que fica 
retido até a entrega do material. 

3.3.4 Devolução da Publicação 

 a) Receber a publicação do usuário; 
 b) Digitar o número do registro da publicação; 
 c) Verificar se a devolução está na data correta; 

Caso não esteja: 
 a) Comunicar ao usuário os dias da penalidade(suspensão do direito de empréstimo/consulta de ma-
teriais), sendo dois livros avisar sobre terceiro atraso; 
 b) Solicitar assinatura do usuário (sendo o livro de outra pessoa pedir assinatura de nome legível); 
 c) Entregar segunda via ao usuário e arquivar a primeira; 
 d) Carimbar a papeleta de empréstimos; 
 e) Guardar para reposição das estantes. 
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Devolução na data correta: 
 i) Entregar a segunda via ao usuário e arquivar a primeira; 
 j) Carimbar a papeleta do livro; 
 k) Guardar para reposição das estantes. 
 
 Caso haja reserva: 
 a) Separar a publicação afixando papeleta com matrícula do aluno que fez a reserva e sua data limite 
para empréstimo. 

3.3.5 Reserva 

 a) Solicitar documento com foto ao usuário; 
 b) Efetuar a reserva; 
 c) Entregar comprovante de reserva ao usuário; 
 d) Comunicar que a reserva atendida ficará a espera do usuário por 48 horas 

3.3.6 Reserva On-Line 

 a) Verificar no e-mail da biblioteca as reservas on-line todos os dias; 
 b) Separar a obra e afixar papeleta com matrícula, nome e data limite da reserva (o usuário tem 48hs 
para retirar a reserva). 

3.4 EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÃO DE PERIÓDICOS/TESES/MAPAS

Nota: o material emprestado deverá ser devolvido no mesmo dia do empréstimo. 
 a) Atender a solicitação do usuário mediante número do catálogo; 
 b) Solicitar documento de identificação com foto (ficará retido no caso de mapas e o registro e feito 
em controle manual); 
 c) Digitar no sistema o número de registro do material; 
 d) Solicitar a assinatura do usuário no comprovante de empréstimo ou no controle manual; 
 e) Informar ao usuário que a devolução do material deve ser feita no mesmo dia. 

3.5. EMPRÉSTIMO DE VHS E DVDs 

Nota: o empréstimo de VHS e DVDs só é permitido aos docentes, sendo seu prazo de empréstimo por um dia. 
Docentes 
 a) Atender a solicitação do usuário mediante número de catálogo; 
 b) Solicitar documento de identificação; 
 c) Anotar no controle manual o registro, nome do usuário, sua matrícula, data de empréstimo e de 
devolução; 
 d) Solicitar a assinatura do usuário no formulário. 

Alunos e funcionários 
 a) Atender solicitação do usuário mediante número de catálogo; 
 b) Solicitar documento com foto que ficará retido enquanto o material estiver sendo utilizado; 
 c) A utilização do material só poderá ser feita na sala de vídeo da biblioteca; 
 d) Informar ao usuário as normas de utilização. 
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3.6. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS EM ATRASO
 
 a) Fazer conferência do movimento diário (conferência dos papéis de empréstimo); 
 b) Para empréstimos manuais verificar se o material está na biblioteca, caso não tenha sido devolvido 
tentar entrar em contato com o usuário; 
 c) Os alunos serão informados em seu aluno on-line através de mensagem a necessidade de devolu-
ção do material.  

3.6.1 Nada Consta

    a) Verificar no relatório de empréstimos do SIB e no controle manual de material se existe algum material 
emprestado para o aluno; 
    b) Se houver débito este deverá ser quitado primeiramente.  
 • Alunos devedores que vão requerer diploma, solicitar transferência ou trancamento deverão quitar 
o débito com a biblioteca, pois será exigido na secretaria o nada consta da biblioteca. 
 • O Setor de Recursos Humanos deverá solicitar o NADA CONSTA da biblioteca do funcionário/profes-
sor, em época de demissão para que o patrimônio da empresa não seja extraviado. 

3.7 RESERVAS DE CABINES

3.7.1 De Vídeo – (alunos, funcionário e docentes) 

 a) Receber do aluno solicitação de reserva de horário para assistir as fitas de vídeo (tempo de duração 
da fita ou DVD deverá ser anotado); 
 b) Solicitar a entrega de documento de identificação do aluno; 
 c) Entregar aos alunos a chave, o material e as folhas que serão preenchidas no caso de horas rac. 

3.7.2. De Estudo - (alunos, funcionário e docentes) 
 a) Receber do aluno solicitação de reserva de horário de uso das cabines (máximas duas horas); 
 b) Solicitar a entrega de documentos de identificação dos alunos; 
 c) Entregar as chaves da cabine; 
 d) Recolher as chaves ao término do tempo, entregar os documentos. 

 
3.8. SOLICITAÇÃO DE ARTIGOS DE PERIÓDICOS ATRAVÉS DO COMUT 

 a) Receber a solicitação de Comutação Bibliográfica de Periódico; 
 b) Verificar no CCN em qual biblioteca do Brasil existe o periódico. 
 c) Verificar no terminal o código do pedido e o respectivo valor; 
 d) Solicitar o pagamento das despesas com a solicitação do artigo; 
 e) Digitar o pedido; 
 f) Receber a fotocópia do periódico solicitado; 
 g) Comunicar ao usuário que o periódico chegou registrando este comunicado no formulário Controle 
Comunicação de chegada de pedido do COMUT. 

3.9. INVENTÁRIO 

 a) Efetuar a cada semestre ou conforme agendamento da Central de Bibliotecas, o inventário de livros 
dando baixa nos registros desaparecidos e retirar os que necessitam de restauração. 
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3.10. REPOSIÇÃO DE LIVROS NAS ESTANTES 

 a) Recolher livros que foram devolvidos no balcão; 
 b) Conferir a existência de carimbo de devolução em cada livro e se estiver sem carimbo verificar se 
foi dado baixa e carimbar; 
 c) Recolher livros das mesas; 
 d) Fazer reposição das estantes obedecendo à numeração CDD. 

4. USO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 

 a) Compete aos funcionários zelar pela economia de material e conservação do patrimônio; 
 b) Não são permitidas práticas comerciais (venda ou compra de objetos) ou financeiras (emprés-
timos, rifas, etc.) nas instalações da biblioteca, devendo seus praticantes entende-las como atividades de 
natureza particular não condizente com o ambiente de trabalho; 
 c) O telefone deverá ser utilizado internamente de maneira objetiva e profissional, tendo prioridade 
os assuntos de interesse da biblioteca; 
 d) Fazer uso adequado do celular não deixando de atender suas funções; 
 e) Manter um ambiente de trabalho tranqüilo e saudável. 

4.1. DEVOLUÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE INSERVÍVEL 

 a) Fazer o levantamento do material para devolução ou manutenção ao Patrimônio ou CPD; 
 b) Elaborar memorando em 2(duas) vias com o levantamento do material, constando a descrição de 
cada item e o respectivo número do cadastro (plaqueta); 
 c) Encaminhar a primeira via do memorando ao setor responsável, para que este mande recolher o 
material; 
 d) Entregar, mediante recibo, na segunda via o material ao setor responsável; 
 e) Arquiva a segunda via do memorando, para posterior conferência, na época do relatório de inven-
tário dos bens móveis, subseqüente. 
 

4.2. RECEPÇÃO DE MATERIAL NOVO

 Verificar se o material permanente está em perfeitas condições, testando-o, se possível: 
 a) Caso haja necessidade da presença de instalador para o material, o teste de funcionamento deverá 
ser feito na presença do mesmo; 
 b) Caso apresente defeito, justificar a não recepção, solicitando providências desse junto à firma for-
necedora; 
 c) Assinar a requisição de entrega em duas vias para a Divisão de Patrimônio; 
 d) Arquivar a outra via da requisição. 

4.3 ROTINAS ADMINISTRATIVAS

4.3.1 Requisição periódica de material de consumo 

 a) Toda sexta-feira o pedido de material deverá ser enviado ao setor responsável e esse pedido deverá 
ser guardado para conferência na entrega do mesmo, que ocorre toda terça-feira. 

4.3.2 Requisição de vale-transporte 
 a) Entregar até o dia 15 de cada mês, no setor financeiro, a escala de que vai trabalhar aos sábados 
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para recebimento de vale-transporte extra. 

4.4. CONDUTA PESSOAL 

 a) Usar vestuário adequado ao local de trabalho, não sendo permitido o uso de bonés, bermudas, 
minissaias e similares; 
 b) Não se ausentar do posto de trabalho sem deixar substituto.
 

5. REDE SEM FIO

  A Faculdade IDAAM oferece a seus alunos o uso de internet sem fio, banda larga e gratuita nas 
dependências da Biblioteca. É só fornecer ao aluno a rede e número da senha de acesso.   
                   

6. NORMAS PARA UTILIZAÇÃODA BIBLIOTECA JOSÉ CARLOS RESTON

1 – OBJETIVO
Art. 1º - As presentes NORMAS DE ATENDIMENTO regulam horário, consultas, empréstimos e cópias, 
compreendendo, ainda, disposições gerais atinentes à Biblioteca da Faculdade IDAAM. 

2 - HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Art. 2º O horário de atendimento da Biblioteca será de 12:30 às 21:00h e aos sábados de 08:00 às 12:00h.
Parágrafo Único - Aos visitantes será permitido a permanência até ás 17:00 (dezessete) horas e aos sábados 
de 08:00 às 12:00h.

3 - CONSULTAS E EMPRÉSTIMOS DO ACERVO DE LIVROS
Art. 3º - As consultas e os empréstimos de livros das Bibliotecas Setoriais serão realizados através de Contrato 
de Empréstimo/Consulta, entre a Faculdade e o usuário. O Contrato de Empréstimo/Consulta será emitido 
pela Biblioteca Setorial, através do ticket gerado pela impressora “Bematec”, e deverá conter as seguintes 
informações: 
I - Número do Contrato de Empréstimo/Consulta;
II - Declaração do conhecimento e da aceitação das “Normas de Atendimento da Rede de Bibliotecas”, pelo 
usuário;
III - Termo de aceitação, emitido pela Faculdade, para a cobrança de livro extraviado, danificado ou não 
devolvido no prazo.
Art. 4º - As consultas ao acervo de livros podem ser feitas através do sistema informatizado de bibliotecas 
(SIB-on line), observando-se os seguintes critérios:
I - O acervo é franqueado a alunos, professores, funcionários administrativos e visitantes para consulta. 
II - Permite-se a consulta a até 02 (dois) livros de cada vez.
III - As obras retiradas para consultas deverão ser devolvidas no mesmo dia.
IV - As consultas a obras raras obedecem às normas de segurança cabíveis, por exemplo, só poderão ser 
consultadas em sala reservada, na presença de bibliotecário.
Art. 5º - O empréstimo de obras da Biblioteca é permitido através de conferência automática da matrícula do 
aluno, professor ou funcionário administrativo, no SIA (Sistema de Informações Acadêmicas), observando-se 
o campus em que o usuário está matriculado.
I - O aluno só terá acesso ao empréstimo de livros na Biblioteca do campus em que está matriculado, 
enquanto estiver vinculado por matrícula financeira. O próprio Sistema permitirá a retirada de livros em, 
apenas, uma Biblioteca.
II - O professor só terá acesso ao empréstimo de livros em um campus à sua escolha, mesmo que ministre 
aulas em mais de um campus. 
III - O funcionário administrativo só terá acesso ao empréstimo de livros no campus em que trabalha ou no 
campus em que estuda, à sua escolha. 
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IV - Não estão disponíveis para empréstimo as obras de referência (legislação e códigos, enciclopédias e
dicionários), monografias de graduação, teses, periódicos, vídeos e exemplares únicos. 
V - A retirada por empréstimo limitar-se-á a 03 (três) livros por usuário, mediante a apresentação de um 
documento de identidade com fotografia e assinatura do Contrato de Empréstimo/Consulta.
VI - O prazo de empréstimo é de 07 (sete) dias corridos, podendo ser renovado, com apresentação do livro, 
desde que a obra não esteja reservada para outro usuário. Quando o sétimo dia for dia não útil a entrega 
deverá ser efetuada no primeiro dia útil subseqüente.
VII - Não observado o prazo de empréstimo, o retardatário ficará impedido de tomar livros por empréstimo e 
para consulta, pelo dobro dos dias atrasados. No caso do atraso de dois livros, a suspensão será cumulativa.
VIII – O usuário terá sua inscrição cancelada após infringir pela terceira vez, indistintamente, os artigos 4º 
inciso III e o artigo 5º incisos VI e VII. A suspensão da inscrição será por 30 (trinta) dias após o cumprimento 
da suspensão gerada pelo atraso na devolução do(s) livros(s).  
Art. 6º - O valor da obra extraviada, danificada, ou não devolvida no prazo será cobrado do usuário, pelo 
preço de mercado, para reposição do acervo.
Art. 7º - O SIB disponibiliza para seus usuários a Reserva Local e a Reserva On-Line, de 03 (três) livros por vez. 
O acesso será realizado através da matrícula no SAI. O sistema não permitirá reserva para a matrícula em 
penalidade.
I – Reserva Local Quando todos os exemplares do livro solicitado estiverem emprestados
Os usuários poderão solicitar na biblioteca a reserva de livros, cujos exemplares já estiverem todos 
emprestados. Os usuários estarão na fila de espera. Após a devolução de um exemplar para a biblioteca o 
livro ficará disponível para o usuário pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
II – Reserva on-line Quando o livro encontra-se disponível na Biblioteca (ativo).  Após a solicitação de reserva 
de livro, o usuário terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir do horário da solicitação da reserva, 
para retirar o livro na biblioteca. O prazo de retirada do livro expira automaticamente, caso o usuário não 
compareça à biblioteca. Quando todos os exemplares do livro solicitado estiverem emprestados. Sistema 
SIB encaminhará o usuário para a fila de espera. Quando o livro for devolvido, o usuário terá um prazo de 
24 (vinte e quatro) horas para retirada do mesmo da biblioteca. Ao término deste prazo, o SIB transfere a 
reserva para o próximo usuário. 
Art. 8º - O serviço de cópias é terceirizado e, mediante pagamento, fornece reprodução de artigos de 
periódicos e de textos da legislação e da jurisprudência de acordo com a lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 
1998 (Nova Lei do Direito Autoral). 
Parágrafo Único - É vedada a reprodução total de trabalhos doutrinários, em observância aos direitos 
autorais envolvidos.
Art. 9º - Todo usuário, ao assinar o Contrato de Empréstimo/Consulta, estará declarando ter pleno 
conhecimento e aceitação destas normas e da cobrança do livro extraviado, danificado ou não devolvido no 
prazo.  
 
4 - PROJEÇÕES DE VÍDEOS 
Art. 10º - Será concedida 01 (uma) hora para cada projeção, podendo ser marcados horários consecutivos, 
de acordo com a duração da fita de vídeo.
Art. 11º - A projeção de vídeos será feita observando-se os seguintes critérios:
I - Os usuários-alunos só poderão assistir aos vídeos no ambiente da biblioteca (sala de vídeo), não sendo 
permitido o empréstimo domiciliar.
II - A projeção dos vídeos deverá ser previamente marcada. Será especificado o dia, hora, vídeo e o nome do 
aluno responsável pela sala de vídeo e sua projeção.
III - Não poderão ser projetados vídeos que não sejam do acervo da biblioteca. 
Art. 12º - Os usuários-professores poderão permanecer, no máximo, com dois vídeos, por um dia, desde que 
o empréstimo seja previamente agendado. 

5 - PESQUISAS INFORMATIZADAS 
Art. 13º - Para cada usuário será concedida uma hora para utilização dos terminais para pesquisa 
informatizada.
Art. 14º - As consultas aos dados informatizados serão feitas observando-se os seguintes critérios:
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I - O acesso a pesquisas será franqueado a alunos, professores, funcionários administrativos, sem 
acompanhantes.
II - Será solicitado aos alunos, professores, funcionários e administrativos um documento de identidade com 
fotografia.
III - Será permitido o acesso à internet, bases de dados e CD-ROM, exclusivamente para pesquisa.
IV - Não será permitido o acesso a sites de e-mail, bate-papo e demais que não envolvam pesquisa.
V - Ao usuário, não será permitido modificar as configurações existentes nos equipamentos de informática. 
Art. 15º - Os recursos automatizados poderão ser acessados pelos usuários, com a devida orientação dos 
bibliotecários, no que se refere aos métodos de pesquisa, fontes indicadas e localização das informações, 
assim como da cópia dos documentos, em disquete.
 
6 - SALAS DE ESTUDO EM GRUPO
Art. 16º - Serão concedidas 02 (duas) horas para cada grupo de no mínimo 03 (três) pessoas, agendadas 
previamente. 

7 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 17º- Não será permitido ao usuário entrar com bolsas, alimentos, bebidas e celular no interior da 
biblioteca. 
I - O espaço da biblioteca é de uso comum para estudo, portanto deverá ser mantido o silêncio não sendo 
permitido conversar nas mesas, o estudo é individual. 
II - A carteira da Faculdade é pessoal, não sendo permitido seu uso por outra pessoa, em caso de perda ou 
roubo da mesma comunicar à Biblioteca.
III - Transferências e pedido de trancamento de curso só serão aceitos com o “Nada Consta” da Biblioteca.  
Art. 18º - Fica instituída a adoção de um Livro de Ocorrências, segundo padrões especificados pela Biblioteca. 
Qualquer ocorrência de má-conduta do usuário será registrada no livro e notificada à Diretoria Acadêmica. 
Art. 19º - A desobediência às presentes normas importará no impedimento de acesso do usuário aos serviços 
da biblioteca.
Parágrafo Único - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica. 
Art. 20º- As presentes normas entram em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. 


