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REGIMENTO DA BIBLIOTECA 
 
 
 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

 Art. 1º. A Biblioteca da Instituição, órgão suplementar, subordinada à Diretoria-Geral, é 

tecnicamente responsável pelo provimento de informações bibliográficas necessárias às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da comunidade interna da Instituição e do público em geral. 

 

 Art. 2º. O horário de funcionamento da Biblioteca é das 08h00 às 11h30, e das 16h30 às 

22h30, de segunda a sexta-feira, e das 8h00 às 11h30, aos sábados. 

Parágrafo Único: Durante o período de recesso escolar a Biblioteca poderá ter horário alternativo de 

funcionamento. 

 

 Art. 3º. Os usuários devem manter silêncio no recinto da Biblioteca. 

 

 Art. 4º. É proibida a entrada de pessoas na Biblioteca com bolsas, sacolas, pastas e similares, 

assim como, em trajes não-apropriados ao ambiente. 

Parágrafo Único: Não é permitida a utilização do recinto da Biblioteca para elaboração de trabalhos 

de desenho, plantas e outros de mesma natureza. 

 

 Art. 5º. É vedada a entrada na Biblioteca com garrafa, bebidas, copos e similares. 

 

 Art. 6º. Ao sair da Biblioteca, o usuário deve ter em mãos o material bibliográfico 

apresentando-o ao servidor responsável pela fiscalização. 

Parágrafo Único: Os usuários não podem negar-se a atender a solicitação do servidor responsável 

pela fiscalização, no sentido de verificar, como lhe parecer melhor, o material que entrar na Biblioteca 

ou que dela for retirado. 

 

 Art. 7º. Não é permitido fumar no interior da Biblioteca. 

 

 Art. 8º. Os usuários devem manter-se em silêncio no recinto da Biblioteca. 

 

CAPÍTULO II 

Do acervo 
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 Art. 9º. A Faculdade contará com uma Comissão constituída para seleção e aquisição do 

material bibliográfico, composta por sua bibliotecária, professores e diretores.   

 

 Art. 10. A atualização será realizada através de aquisições semestrais, a partir de listas 

bibliográficas enviadas pelos professores ou sugestões das coordenações. De posse dessas listas, os 

exemplares indicados para aquisição serão checados com o acervo para conferir se já constam do 

mesmo e, em caso afirmativo, verificar-se-á qual o seu estado físico, o ano de sua publicação e 

quantos exemplares deverão ser adquiridos para suprir as necessidades dos acadêmicos/usuários. 

 

 Art. 11. No recebimento de material doado é levado em consideração: o estado físico do 

mesmo, a atualização do assunto e se tal material é condizente com o acervo. 

  

 Art. 12. O acervo para atendimento às necessidades de documentação e informação do 

Curso será constituído de livros básicos e complementares da área profissional para as disciplinas da 

grade curricular, todos os periódicos especializados pertinentes à área. 

 

 Art. 13. Com relação ao acervo de livros, estarão disponíveis para o primeiro ano do curso os 

livros indicados na bibliografia básica e complementar das disciplinas que compõem o primeiro e 

segundo semestres da grade curricular, podendo ser substituído caso haja alguma atualização dos 

mesmos. 

 

 Art. 14. Bases de dados de acesso livre na Internet - Links úteis para acesso ao conteúdo 

completo de livros, artigos, teses e dissertações: 

 

— Portal do Ministério da Educação com mais de 500 títulos para download 

www.dominiopublico.gov.br  

— Ênfase em Literatura, dispõe de livros de domínio público, alguns deles contam com biografias 

www.biblio.com.br  

— Ênfase nas áreas de Ciências Biológicas, Agrárias, Sociais Aplicadas, Humanas e Exatas ‘Project 

Gutenberg’, com interface em inglês, contém obras em diversos idiomas para download, inclusive em 

língua portuguesa www.canalciencia.ibict.br  

— Biblioteca Nacional de Portugal, dá acesso a coleções digitalizadas www.bn.pt  

— Biblioteca Nacional do Brasil, oferece acesso à Biblioteca digital www.bn.br  

— Disponibiliza a BDTD – Biblioteca Digital de Teses e Dissertações www.ibict.br  

— Banco de Teses e Dissertações da USP www.teses.usp.br  

— Artigos científicos com ênfase na área da Saúde www.scielo.org  

— Artigos científicos com ênfase na área de Psicologia (Pepsic – Periódicos Eletrônicos em Psicologia) 

www.bvs-psi.org.br  
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— Rede de revistas científicas da América Latina e do Caribe, na área de Ciências Sociais 

www.redalyc.org  

— Biblioteca Virtual em Saúde www.bvs.br  

 

 

CAPÍTULO III 

Dos empréstimos e consultas 

 

 Art. 15. Tanto o acervo quanto a dinâmica de funcionamento da Biblioteca da Faculdade são 

gerenciados por software específico, instalado em um servidor com terminais de consulta e 

empréstimos. Viabilizar-se-á mecanismo de busca que oferece ao usuário a possibilidade de 

construção de estratégias que podem utilizar quaisquer campos do banco de dados, conectores 

“boleanos”, fragmentos de palavras, etc. Com o resultado da busca é possível acionar várias funções 

como reserva, empréstimo, impressão, entre outras. Com velocidade nos procedimentos, o sistema 

informatizado elimina as filas no balcão, possibilita o uso de assinatura eletrônica, além de permitir a 

conexão de vários equipamentos de automação, como leitoras de código de barras, impressoras 

compactas, etc. 

 

 Art. 16. Para efeito de empréstimo, podem inscrever-se junto à biblioteca: 

 I - Os acadêmicos matriculados regularmente nos cursos oferecido pela Faculdade. 

 II - Os docentes e demais servidores. 

Parágrafo Único: Exige-se, ainda, apresentação de documento de identificação pessoal. 

  

 Art. 17. Os usuários da comunidade em geral podem utilizar o acervo da Biblioteca, apenas 

na área de leitura. 

 

 Art. 18. O empréstimo de material bibliográfico deve ser efetuado pessoalmente e com o 

mesmo em mãos. 

Parágrafo Único: O usuário é diretamente responsável pelas obras que retirar da Biblioteca, não 

podendo subemprestá-las. 

 

 Art. 19. Aos discentes e servidores é permitido o empréstimo de até 2 (duas) obras pelo 

período de 5 (cinco) dias. 

 

 Art. 20. Aos docentes é facultado o empréstimo de até 3 (três) obras pelo período de 7 

(sete) dias. 

 

 Art. 21. O empréstimo de periódicos e teses é facultado somente aos docentes pelo prazo de 

3 (três) dias. 
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 Art. 22. Revistas, obras de referência, mapas e monografias de cursos, estão disponíveis 

apenas para consulta local. 

 

 Art. 23. Os prazos para empréstimos devem ser rigorosamente observados. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Do regime disciplinar 

 

 Art. 24. O usuário é responsável pelo material bibliográfico emprestado e, no caso de perda 

ou dano, fica obrigado a repor ou indenizar de acordo com o valor atual. 

Parágrafo Único: Em se tratando de livros comprovadamente esgotados, é aceita a reposição de 

outro título da mesma área e do mesmo porte da obra extraviada. 

 

 Art. 25. O acadêmico efetuar a devolução de material Bibliográfico fora do prazo previsto 

deverá pagar multa no valor de R$ 1,00 / dia, sendo automaticamente suspenso do direito de 

empréstimo pelo período de 10 dias corridos. 

Parágrafo Único: Havendo reincidência no atraso, a suspensão será de 30 dias. 

 

Art. 26. O acadêmico surpreendido levando material Bibliográfico irregularmente, é suspenso 

do empréstimo domiciliar por 1 (um) semestre, sendo a falta comunicada à Diretoria-Geral e ao 

Departamento do Curso. 

Parágrafo Único: Havendo reincidência, a falta é notificada a Diretoria-Geral para as providências 

cabíveis. 

 

 Art. 27. Aplica-se ao usuário, pelo não-cumprimento das disposições destas normas, as 

sanções disciplinares previstas no Regime Unificado. 

 

 Art. 28. É obrigatório o atestado da Biblioteca referente à existência ou não, de débito com a 

mesma, para instrução de processos de renovação ou trancamento de matrícula, de transferência de 

acadêmicos; de preparação para colação de grau: de demissão ou exoneração de servidores (docente 

e técnico-administrativos); de autorização para afastamento, tanto de assuntos particulares ou 

correlatos. 

 

 Art. 29. As dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento e os casos omissos são 

resolvidos pela Chefia da Biblioteca, ou submetidos à Diretoria Geral da Instituição. 

TÍTULO I 

Das Obrigações  
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 Art. 1º. À Biblioteca, órgão suplementar, nos termos do disposto no Regimento, compete: 

 I - Reunir, organizar e difundir a documentação bibliográfica e audiovisual necessária aos 

 cursos e demais atividades universitárias; 

 II - Proporcionar serviços bibliográficos e de informações ao corpo docente, discente, técnico 

 e administrativo, de forma a permitir o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e administração universitária, 

 III - Coordenar e supervisionar suas atividade técnicas, visando assegurar a padronização dos 

 serviços, atualização do acervo e evitar a duplicação de meios para os mesmos fins. 

 IV - Manter intercâmbio com instituições nacionais e internacionais. 

 

TÍTULO II 

Do material bibliográfico 

 

 Art. 2º. O acervo da Biblioteca inclui livros, periódicos, jornais, teses, publicações oficiais, 

mapas, Atlas, microfilmes, microfichas, discos e outros materiais que futuramente venham a ser 

incorporado. 

 

 Art. 3º. Toda aquisição de material bibliográfico é feita através da Biblioteca, que deve dispor 

de dotação orçamentária específica. 

 

 Art. 4º. Não é permitida a existência de coleções isoladas, nem a criação de bibliotecas 

departamentais ou para cursos de pós-graduação. 

 

TÍTULO III 

Da organização 

 

 Art. 5º. Para o desempenho de suas atribuições, a Biblioteca dispõe da seguinte estrutura 

operacional: 

 I - Chefia da Biblioteca; 

 II - Comissão de Seleção de Material Bibliográfico; 

 III - Setor Administrativo; 

 IV - Setor de Processes Técnicos; 

 V - Setor de Periódicos e Intercâmbio; 

 VI - Setor de Atendimento ao Usuário; 

 VII - Setor de Informática. 

 

TÍTULO IV 

Da Competência Dos Órgãos 



 

 
7

 

CAPÍTULO I 

Da chefia da biblioteca 

 

 Art. 6º. À Chefia da Biblioteca, órgão de coordenação e supervisão executiva compete: 

 I - Estabelecer diretrizes e supervisionar os setores; 

 II - Coordenar e supervisionar as atividades técnicas da Biblioteca; 

 III - Propor recomendações para a política biblioteconômica; 

 IV - Manter a Biblioteca articulada com as demais unidades da Instituição; 

 V - Propor e fazer cumprir convênios realizados na área e atuação da Biblioteca; 

 VI - Incentivar e propor medidas que possibilitem o aperfeiçoamento do quadro de pessoal, 

 visando à melhoria dos serviços; 

 VII - Despachar com a Diretoria; 

 VIII - Promover reuniões periódicas com o pessoal sob sua chefia; 

 IX - Baixar Instruções de Serviço, visando o bom funcionamento da biblioteca; 

 X - Determinar o horário de funcionamento da Biblioteca e do pessoal nela lotado, conforme 

 as necessidades de serviço; 

 XI - Decidir sobre os pedidos de utilização de dependências da Biblioteca para exposições, 

 conferências, reuniões e outras atividades; 

 XII - Propor à Diretoria-Geral a contratação de pessoas ou serviços necessários ao bom 

 andamento das atividades da biblioteca. 

 XIII - Movimentar o pessoal da biblioteca entre os Setores; 

 XIV - Aprovar a escala de férias do pessoal; 

 XV - Autorizar a requisição do material necessário à execução dos serviços da Biblioteca, p

 rocedendo ao devido encaminhamento pelos canais competentes; 

 XVI - Sugerir a criação, quando julgar necessário, de comissões técnicas para o atendimento 

 de assuntos específicos, na sua área de competência; 

 XVII - Elaborar e submeter à aprovação da Diretoria-Geral o plano anual de atividades e a 

 proposta orçamentária da Biblioteca; 

 XVIII - Apresentar à Diretoria-Geral o relatório anual da Biblioteca; 

 XIX - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento. 

 

 Art. 7º. A Chefia da Biblioteca é designada pela Diretoria-Geral, a qual suas atividades estão 

subordinadas. 

Parágrafo único: A escolha da Chefia da Biblioteca deve incidir sobre profissional com Bacharelado 

em Biblioteconomia. 

 

 Art. 8º. Em suas faltas e/ou impedimentos, compete à Chefia da Biblioteca indicar o seu 

substituto à Diretoria-Geral. 
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CAPÍTULO II 

Da comissão de seleção de material bibliográfico 

 

 Art. 9º. À Comissão de Seleção de Material Bibliográfico compete: 

 I - Analisar o programa anual de aquisição de material bibliográfico; 

 II - Adequar a disponibilidade de verba destinada à aquisição de material bibliográfico, 

 levando-se em consideração o número de acadêmicos, de professores, de cursos novos e 

daqueles  em reconhecimento, bem como o acervo existente na Biblioteca; 

 III - Analisar as solicitações de aquisição encaminhadas à Biblioteca e propor programa de 

 aquisição. 

 

 Art. 10. Os membros da Comissão de que trata o Art. 9º podem recorrer aos professores das 

áreas por eles representadas, nos Departamentos. 

 

 Art. 11. A Comissão de Seleção de Material Bibliográfico é composta por um representante 

docente, e presidida pela Chefia da Biblioteca. 

 

 Art. 12. Os membros da Comissão de Seleção de Material Bibliográfico são designados por 

ata da Diretoria-Geral. 

Parágrafo único: O Presidente da Comissão será substituído em suas faltas e/ou impedimentos por 

pessoa de sua indicação. 

 

CAPÍTULO III 

Do setor administrativo 

 

 Art. 13. Ao Setor Administrativo compete; 

 I - Assessorar a Chefia da Biblioteca em suas atividades; 

 II - Preparar, protocolar e distribuir a correspondência interna e externa da Biblioteca; 

 III - Manter organizado o arquivo com toda correspondência recebida e expedida pela 

 Biblioteca; 

 IV - Manter atualizado o fichário de endereços de pessoas e instituições de interesse para a 

 Biblioteca; 

 V - Elaborar, de acordo com os Setores, estimativas de material de consumo, de uso geral e 

 específico; 

 VI - Atender os Setores, procedendo à requisição do material necessário; 

 VII - Receber e conferir o material de consumo e controlar o estoque; 

 VIII - Providenciar junto ao setor competente a conservação e o conserto do material 

 permanente; 
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 IX - Controlar os bens patrimoniais da Biblioteca, excetuando-se o material bibliográfico; 

 X – Preparar o relatório anual e elaborar a estatística geral da Biblioteca, em colaboração com 

 os Setores; 

 XI - Supervisionar as atividades dos servidores encarregados da limpeza e conservação da 

 Biblioteca; 

 XII - Providenciar e organizar reuniões quando solicitadas pela Chefia da Biblioteca; 

 XIII - Realizar a estatística dos serviços executados na Biblioteca; 

 XIV - Executar outras tarefas afins. 

 

CAPÍTULO IV 

Do setor de processos técnicos 

 

 Art. 14. Ao Setor de Processos Técnicos, órgão responsável pelo processamento técnico do 

material bibliográfico da Biblioteca, excetuando-se periódicos, compete: 

 I – Selecionar, encomendar, receber, conferir e registrar o material bibliográfico adquirido por 

 compra, doação ou permuta e dar-lhe baixa quando autorizada; 

 II - Organizar e manter atualizado arquivo de catálogos de editores nacionais e estrangeiros; 

 III - Classificar e catalogar o material bibliográfico recebido; 

 IV - Organizar e manter atualizados os catálogos destinados ao público; 

 V - Organizar e manter atualizados os catálogos auxiliares destinados ao Serviço da Biblioteca; 

 VI - Organizar e manter atualizado o catálogo coletivo de material bibliográfico da Biblioteca; 

 VII - Encaminhar ao Setor de Atendimento ao Usuário o material bibliográfico a ser preparado 

 para consulta e empréstimo; 

 VIII - Realizar a estatística dos serviços executados no Setor; 

 IX - Executar outras atividades afins. 

 

CAPÍTULO V 

Do setor de periódicos e intercâmbio 

 

 Art. 15. Ao Setor de Periódicos e Intercâmbio, órgão responsável pelo controle e 

processamento técnico de publicações de periódicos, compete: 

 I – Selecionar; encomendar, receber, conferir, registrar e controlar todas as publicações 

 periódicas adquiridas por compra, doação ou permuta; 

 II - Classificar e catalogar a coleção de periódicos; 

 III – Organizar e manter o controle das datas de vencimento das assinaturas das publicações 

 periódicas; 

 IV – Organizar catálogo numérico das publicações; 

 V – Proceder ao arranjo dos periódicos nas estantes, segundo sistema pré-estabelecido; 

 VI – Proceder à disseminação seletiva da informação; 
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 VII – Colaborar com o Setor de Atendimento ao Usuário no que se refere à consulta e 

 empréstimo de periódicos; 

 VIII – Separar e preparar os periódicos a serem encadernados e restaurados; 

 IX – Colaborar com o Catálogo Coletivo Nacional de Periódicos – IBICT enviando anualmente 

 os dados necessários; 

 X – Organizar e manter catalogados periódicos destinados ao público; 

 XI – Proceder à catalogação analítica dos artigos de periódicos considerados de interesse dos 

 Cursos da Instituição; 

 XII – Realizar levantamentos bibliográficos das publicações periódicas nas áreas solicitadas 

 pelos usuários; 

 XIII – Realizar a estatística dos serviços executados no Setor; 

 XIV – Executar outras atividades afins. 

 

CAPÍTULO VI 

Do setor de atendimento ao usuário 

 

 Art. 16. Ao Setor de Atendimento ao Usuário, órgão responsável pela circulação e 

empréstimo do material bibliográfico, compete: 

 I - Orientar os leitores na procura das informações e o uso das fontes existentes na Biblioteca, 

 auxiliando-os em suas necessidades de estudo e pesquisa; 

 II - Realizar pesquisas bibliográficas e, a pedido, listas bibliográficas; 

 III - Promover a consulta e o empréstimo do material bibliográfico, assim como o empréstimo 

 inter-bibliotecário quando necessário; 

 IV - Fornecer informações solicitadas pessoalmente, por telefone, ou por correspondência; 

 V - Localizar documentos solicitados; 

 VI - Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas relativas à consulta e empréstimo; 

 VII - Fazer cobrança de material bibliográfico em atraso; 

 VIII - Receber o material encaminhado pelo Setor de Processos Técnicos e prepará-lo para 

 circulação; 

 IX - Manter em ordem os diversos catálogos a serem utilizados pelo público, segundo sistema 

 pré-estabelecido; 

 X - Manter em ordem nas estantes o material bibliográfico, separando-os para restauração e 

 encadernação quando necessário; 

 XI - Recolocar nos respectivos lugares, após a devolução, todo material consultado e 

 emprestado; 

 XII - Controlar a entrada e saída de pessoas na Biblioteca, com vistas a evitar possíveis 

 prejuízos ao seu acervo; 

 XIII - Efetuar anualmente o levantamento do acervo, comunicando o resultado à Chefia da 

 Biblioteca; 



 

 
11 

 XIV - Administrar a sala de leitura, realizando diariamente estatística de consulta e 

 empréstimo; 

 XV - Realizar a estatística dos serviços executados no Setor; 

 XVI - Executar outras tarefas afins. 

 

CAPÍTULO VII 

Do setor de informática 

 

 Art. 17. Ao Setor de Informatização, órgão responsável pela informatização da Biblioteca, 

compete: 

 I - Propor a aquisição de softwares necessários ao desenvolvimento dos trabalhos; 

 II - Instalar e otimizar os softwares adquiridos; 

 III - Fornecer treinamento aos usuários para as atividades que os mesmos exercerão; 

 IV - Zelar pelas informações mantidas em sua guarda; 

 V - Desenvolver e implantar programas aplicativos para atender as necessidades locais; 

 VI - Propor a aquisição de hardwares necessários à execução de tarefas. 

 

TÍTULO V 

Das atribuições dos servidores 

 

 Art. 18. Aos servidores compete executar as ordens de seus superiores ou quem as suas 

vezes fizer, de conformidade com o presente Regimento. 

 

TÍTULO VI 

Das disposições finais 

 

 Art. 19. As normas de funcionamento da Biblioteca são estabelecidas e o Regulamento 

aprovado por ato da Diretoria-Geral. 

 

 Art. 20. Os casos omissos neste Regimento são resolvidos pela Chefia da Biblioteca em 

comum acordo com a Diretoria-Geral. 

 


