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!
 

 

CAPÍTULO'I'
DA'COMPETÊNCIA'

!

Art.1º!"!À!Biblioteca!Thiago!Torres!Dias!compete!elaborar!o!manual!de!serviços!da!
biblioteca,! desenvolver! e! implantar! a! política! de! desenvolvimento! do! seu! acervo!

bibliográfico!e!promover!o!tratamento,!organização!e!a!disseminação!de!informações!

necessárias!aos!funcionários!da!instituição!(Professores,!Auxiliares!Administrativos,!

etc.),!alunos!graduandos,!egressos!e!a!comunidade.!

!

CAPÍTULO'II'
DO'ACERVO'

!

Art.' 2º! "!O!acervo!bibliográfico! é! composto! por! livros,! periódicos,!multimeios! (CD"
ROMM! DVDM! VHS)! e! outros! materiais,! e! é! especializado! na! área! de! Saúde,! com!

ênfase!em!Enfermagem.!

!

Art.'3º!"!O!acervo!se!atualiza!por!meio!de!compra,!doação!ou!permuta.!
!

Parágrafo!único.!A!aquisição!por!compra!é!feita!com!base!nos!Planos!de!Ensino!e!

indicações!dos!Coordenadores!de!Curso,!alunos!e!interessados!

!

CAPÍTULO'III'
DO'FUNCIONAMENTO'

!

Art.' 4º! "! A! Biblioteca! permanece! aberta! de! segunda! à! sexta"feira,! exceto! nos!
feriados,!o!horário!de!funcionamento!é!das!07:30!(sete!horas!e!trinta!minutos)!até!às!

22:00!(vinte!duas!horas).!!

!

§1º! O! atendimento! ao! público! interno! (alunos,! professores,! etc.)! e! externo!

(comunidade!no!geral)!se!dará!exclusivamente!das!08:00!ás!22:00h.!

!
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CAPÍTULO'IV'
DOS'USUÁRIOS'

!

Art.'5º!São!usuários!da!Biblioteca:!
I!–!Os!Alunos!da!Graduação!e!dos!Cursos!Técnicos!devidamente!matriculadosM!

II–!Todos!os!Funcionários!(Professores,!Aux.!Administrativo,!etc.)M!!

III!–!Os!alunos!egressosM!

III!–!Usuários!externos!com!autorização!apenas!para!consulta/atendimento!no!local.!

IV! "! Tendo! em! vista! a! preservação! do! acervo! e! do! seu! bom! funcionamento,! fica!

proibido! no! recinto! da! Biblioteca! consumir! qualquer! espécie! de! bebida! ou! gênero!

alimentício!e!conversar!em!voz!alta.!

!

!

CAPÍTULO'V'
DO'ACESSO'

!

Art.'6º!A!qualquer!usuário!é!permitido!o!acesso!à!Biblioteca,!bem!como!consultar!o!
seu!acervo,!nos!dias!e!horário!de!funcionamento,!conforme!previsto!no!Art.!4º.!

!!

§1º!Para!o!credenciamento,!o!usuário!apresentará!a!carteirinha!da!Faculdade!ou!dos!

Cursos!Técnicos.!!

!

§2º!Ao!usuário!externo!somente!apresentar!o!seu!R.G!ao!funcionário!da!Biblioteca!

quando!for!consultar!ao!acervo.!!

!

!

CAPÍTULO'VII'
DAS'ATIVIDADES'

!

Art.'7º'"!A!Biblioteca!oferece!a!seus!usuários!os!seguintes!serviços:!!
I!–!pesquisa!bibliográficaM!!

II!–!empréstimo!de!obra!domiciliar!(exceto!aos!usuários!externos)M!

III!–!disseminação!seletiva!da!informaçãoM!!

IV!–!acesso!à!Internet!e!bases!de!dados!para!pesquisasM!!
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V!–!divulgação!das!novas!aquisições!bibliográficasM!!

!

§! 1.! A! biblioteca! possui! salas! de! estudos! que! são! destinadas! exclusivamente! ao!

estudo!em!grupo!(mínimo!4!pessoas)!e!mediante!a!reserva!prévia.!

!

§! 2.! Não! é! permitido! o! empréstimo! domiciliar! das! obras:! Obras! de! referência!

(dicionários,! enciclopédias,! guias)M! Material! de! consulta! localM! Mais! de! 1! (um)!

exemplar!da!mesma!obra!por!usuário!e!Trabalho!de!Conclusão!de!Curso.!

!

! !

SEÇÃO'I'
DO'EMPRÉSTIMO'DOMICILIAR'

!

Art.'8º!"!Os!livros!do!acervo,!podem!ser!emprestados!pelo!prazo!de!2!(dois)!dias!nas!
segundas,! terças! e! quartas,! na! quinta"feira! apenas! 1! (um)! dia! e! na! sexta"feira! 3!

(três)!podendo!ser!renovados!por!igual!período!2!(dois)!dias,!caso!não!haja!reserva!

para!outro!usuário.!!

!

§1º!Cada!usuário!Graduação/Técnico!pode!retirar!até!1!(um)!livro,!exceto!os!alunos!

da!graduação!que!estão!no!sétimo!e!oitavo!período!pode!retirar!até!2!(dois)!livros.!!

!

§2º! As! obras! de! referência,! os! periódicos,! os! multimeios! e! banners! (apenas! uso!

local)!podem!ser!emprestados.!Juntamente!com!um! livro!pode!ser!emprestado!um!

periódico! ou! um! multimeio,! com! a! finalidade! de! complementar! a! pesquisa! do!

usuário,! porém! não! se! pode! emprestar! dois! suportes! iguais! (Exemplo:! (2)! dois!!

DVDs),! salvo! apenas! os! alunos! da! graduação! dos! períodos! finais! que! podem!

emprestar!dois!(2)!livros.!!

!

§3º!As!exceções!devem!ser!autorizadas!pela!chefia!da!Biblioteca.!!

!

§4º! Ao! final! do! prazo! estipulado,! o! usuário! pode! solicitar! renovação,! exceto! nos!

casos!de!reserva.!

!

SEÇÃO'II'
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DA'DISSEMINAÇÃO'SELETIVA'DA'INFORMAÇÃO'
!

Art.'9º!"!A!disseminação!seletiva!da!informação!é!um!atendimento!personalizado,!de!
acordo! com! o! perfil! de! interesse! dos! usuários! internos! alunos,! professores! ente!

outros.!!

!

Parágrafo'único.!A!disseminação!seletiva!da! informação,!de!que! trata!este!artigo!
consiste!em!selecionar!documentos!sobre!assuntos!de!interesse!de!cada!perfil.!

!

CAPÍTULO'VIII'
DAS'PENALIDADES'

!

Art.'10º!"!As!penalidades!serão!aplicadas!em!razão!de!atraso!na!devolução,!dano!ou!
extravio!da!obra.!!

!

Art.11º! "! Os! usuários! com! publicações! não! devolvidas! no! prazo! estabelecido!
recebem!débito!de!R$!1,00!por!dia!corrido!de!atraso.!!

!

Art.12º!"!No!caso!de!empréstimo!local!de!obras!aos!usuários,!se!não!devolverem!no!
prazo!estabelecido! (no!mesmo!dia)! recebem!débito!de!R$!5,00!por!dia!e!mais!R$!

1,00!por!dia!corrido.!

!

Art.13º! "! Não! serão! permitidos! novos! empréstimo! aos! usuários! em! atraso! na!
devolução!de!obras.!!

!

Art.14º!"!O!extravio!(perda!ou!roubo)!de!obra!implica!em!reposição!de!obra!igual!ou!
com! a! edição! mais! recente! da! mesma! obra.! Caso! a! obra! esteja! esgotada! e! for!

impossível!a!reposição!pelo!mesmo!título,!deve"se!obedecer!aos!seguintes!critérios:!

Duplicata! de! obra! muito! solicitada! e! outra! obra! sobre! o! mesmo! assunto! ou! de!

assunto!emergente.!

!!

Art.15º!"!O!descumprimento!do!disposto!no!Art.!13º!implicará!na!suspensão!imediata!
e!indeterminada!do!aluno.!(suspensão!em!caráter!disciplinar).!

!
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Art.' 16º! "! Professores! e! funcionários! serão! suspensos! caso! não! devolvam! o(s)!
livro(s)!no!prazo!determinado!(suspensão!em!caráter!disciplinar).!

!

Art.17º!"!O!desacato!a!qualquer!funcionário!da!biblioteca!acarretará!suspensão!dos!
serviços! oferecidos,! bem! como! insistir! em! questões! que! contradiz! com! o!

Regulamento.!!

!

Art.18º!"!O!usuário!que!porventura!agir!de!má!fé!e!utilizar!nomes!dos!responsáveis!
pela! Coordenação/Pedagogia! para! anular! eventuais! multas! terá! suspensão! por!

tempo! indeterminado.! Uma! vez! que! os! responsáveis! pela! Biblioteca! têm! respaldo!

para! decidir! sobre! eventuais! situações! não! cabendo! a! nenhum! outro! setor!

interferências.!Salvo!se!o!usuário!comprovar!em!um!documento!com!as!assinaturas!

das! mesmas! e! da! Direção! Geral! do! IES"Materdei,! indicando! o! motivo! para! tal!

anulação.!Neste!deverão!ser!anexados!todos!os!documentos!que!prove!problemas!

de! saúde,! boletim! de! ocorrência! nos! casos! de! roubo,! perda! etc.! Evitando! assim!

possíveis!transtornos!e!constrangimentos.!

!

Art.'19º!"!No!caso!de!extravio!ou!de!danos!do!material!emprestado!ao!usuário,!este!
se! responsabilizará! por! substituí"lo! por! outro.! Se! o! recurso! bibliográfico! estiver!

esgotado,! o! responsável! pela! Biblioteca! apresentará! ao! usuário! uma! lista! de!

sugestões!de!títulos!de!valor!técnico"científico!similar!para!aquisição!de!um!deles.!

!

!

CAPÍTULO'IX'
DOS'DEVERES'DO'USUÁRIO'

!

Art.'20º!"!São!deveres!dos!usuários:!!
I!"!zelar!pela!conservação!do!acervo!e!do!patrimônio!da!BibliotecaM!

II!"!cumprir!os!prazos!de!devolução.!Se!o!usuário!não!puder!devolver!a!obra!no!dia!

de! entrega! ele! pode! solicitar! que! um! amigo! ou! parente! entregue! a! obra! para! a!

Biblioteca,! preferencialmente! pede"se! que! traga! a! carteirinha! da! instituição! para!

efetuar!a!devoluçãoM!

III!"!comunicar!extravio!(perda!ou!roubo)!o!mais!rápido!possível!ao!responsável!pela!

BibliotecaM!!
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III!"!observar!máximo!silêncio!no!salão!de!leituraM!

IV! "! não! fumar,! não! consumir! bebidas! e! alimentos! nem! usar! telefone! celular! nas!

dependências!da!Biblioteca.!!

V!"!Não!danificar!o!material!emprestado,!indenizando!possíveis!danos.!

VI!"!Ser!educado!ao!solicitar!serviços!e!informações!aos!funcionários,!não!insistindo!

em!questões!que!contrarie!este!Regulamento.!

VIII! "! Serão! automaticamente! excluídos! do! cadastro! de! usuários! da!Biblioteca:! os!

alunos! após! conclusão! do! curso! e! os! desligados! da! instituição,! bem! como!

professores!e!funcionários!mediante!seu!desligamento!do!quadro!funcional.!

!

Art.'21º!"!Os!microcomputadores!são!destinados!ao!uso!individual,!portanto,!sendo!
proibido! seu! uso! para! trabalhos! em! grupo.! O! uso! dos! mesmos! está! vinculado! à!

apresentação! do! documento! de! identificação! do! aluno! no! balcão! de! atendimento.!

Para! trabalhos! em! grupo! os! alunos! deverão! utilizar! os! microcomputadores! do!

laboratório!de!informática.!

!

CAPÍTULO'X'
DAS'DISPOSIÇÕES'FINAIS'

!

Art.'22º!"!Constitui!obrigação!da!Biblioteca!fornecer!o!Nada!Consta!aos!alunos!dos!
Cursos! Técnicos! que! forem! trancar! o! seu! curso,! se! o! aluno! não! possuir! nenhum!

débito!com!a!Biblioteca.!

!

Art.' 23º! "! Havendo! algum! débito! deverá! pagar! diretamente! ao! Departamento!
Financeiro.!

!

Art.'24º!"!Durante!o!Inventário!da!Coleção,!o!empréstimo!de!documentos!poderá!ser!
suspenso,!a!critério!da!chefia!da!Biblioteca.!

!

Art.'25º!"!O!empréstimo!de!obras!pode!ser!devolvido!no!mesmo!dia!independente!do!
motivo!do!usuário.!Cabe!ao!atendente!efetuar!a!devolução!sem!questionar.!

!

Art.' 26º! "! Será! realizado! o! empréstimo! domiciliar! de! Autores! de! Referências!
(HERLIHY,! BárbaraM! TORTORA! e! outros),! para! os! professores! por! tempo!
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determinado!sujeito!a! renovação!ou!não,!de!acordo!com!a!determinação!da!chefia!

da!Biblioteca.!

!

Art.'27º!A!chefia!do!Setor!de!Biblioteca!juntamente!com!as!auxiliares!de!biblioteca,!
fica!responsável!pelo!fiel!cumprimento!das!disposições!neste!Regimento.!

!

!

Manaus,!19!de!janeiro!de!2015.!

!


