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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 

CAPÍTULO I - DA APRESENTAÇÃO 

 

Art. 1º A Biblioteca da FAVALE rege-se pelo Regimento Interno da Instituição e por este 
Regulamento. 

Art. 2º O Regulamento tem como objetivo definir as normas de prestação e utilização dos serviços 
da Biblioteca da FAVALE. 

Art. 3º A Biblioteca é coordenada por um profissional habilitado, sendo subordinada à Direção 
Geral.  

 

CAPÍTULO II - DAS FINALIDADES 

Art. 4º A Biblioteca como objetivo dar suporte informacional aos programas de ensino, pesquisa e 
extensão e a função de desenvolver, conservar e difundir seu acervo, de acordo com os princípios da 
Biblioteconomia e com os objetivos institucionais da FAVALE. 

Art. 5º A Biblioteca mantém em seu acervo, obras relacionadas aos cursos que a FAVALE oferece. 

Art. 6º A Biblioteca, atendendo à legislação pertinente, oferece condições de acesso a suas 
edificações, espaço, mobiliário e equipamentos a todos os usuários, inclusive aos portadores de 
necessidades especiais, não apresentando qualquer tipo de barreira arquitetônica. 

 

CAPÍTULO III - DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 7º A Biblioteca da FAVALE funciona de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 22h00min e aos sábados, 
das 08h00min às 16h00min. 

Parágrafo único. Qualquer alteração neste horário somente prevalecerá cinco dias após sua 
divulgação. 

Art. 8º A Biblioteca permanecerá fechada durante o período de inventário do acervo, o qual se dará 
no período de férias escolares. 

Art. 9º. A Biblioteca fechará nos recessos, feriados ou em outros eventos, de acordo com a 
determinação da Direção Geral da FAVALE. 

Art. 10. O acervo é de livre acesso, podendo o usuário ir até as estantes para procurar o material 
desejado. 

Art. 11. O usuário deve deixar o material consultado sobre as mesas ou no balcão de informações 
para que seja recolocado nas estantes por um funcionário da Biblioteca. 

 

Art. 12. Não é permitido o acesso à Biblioteca com livros, bolsas, pastas e similares, devendo todo o 
material pessoal ser guardado em local indicado. 

Parágrafo único. Ao sair da Biblioteca, o usuário deverá apresentar o material de estudo para 
conferência. 
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CAPÍTULO IV - DA COMISSÃO DE BIBLIOTECA 

 

Art. 13. A Comissão de Biblioteca terá a seguinte composição: 

I. pelo Bibliotecário responsável pela Biblioteca. 

II. um representante da Direção Geral. 

III. um representante da Direção Acadêmica. 

IV. um funcionário da Biblioteca. 

V. Um representante do Coordenadores de Curso. 

VI. um representante do corpo docente. 

§ 1º A Comissão será designada por Portaria da Direção Geral da FAVALE, pelo período de um ano. 

§ 2º Os representantes terão suplentes escolhidos por processo idêntico aos efetivos e com 
mandato vinculado aos respectivos titulares. 

§ 3º A comissão reunir-se-á mediante convocação ou quando julgar necessário. 

 

CAPÍTULO V - DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

Art. 14. A Comissão de Biblioteca decidirá sobre: 

I – prioridade de aquisição em virtude da interdisciplinaridade dos cursos existentes. 

II – as normas e o regulamento da Biblioteca. 

III – política de desenvolvimento de coleções. 

IV – política de descarte. 

V – política de desbastamento e remanejamento. 

VI – seleção das doações recebidas quanto à relevância e condições físicas. 

VII – as possíveis alterações no manual de orientação para a elaboração de trabalhos acadêmicos. 

VIII – definição da prioridade de reposição de material desaparecido. 

IX – pertinência de pedidos de utilização do espaço para exposição e sobre o cronograma de 
eventos.  

Art. 15. São atribuições do (a) bibliotecário (a): 

I – centralizar e organizar as atividades de aquisição, registro, catalogação, classificação, indexação, 
guarda, controle de periódicos, conservação e empréstimos de livros, folhetos, periódicos, monografias, 
mapas, gravuras, fitas em VHS, CDs, DVDs, bases de dados ou qualquer outro material do acervo. 

II – organizar e manter o cadastro de usuários atualizado. 

III – organizar e manter atualizados os catálogos de busca (eletrônicos ou em fichários) de todo o 
material informacional existente na Biblioteca. 

IV – promover a aquisição das publicações por meio de compra, doação ou permuta. 

V – proceder ao tombamento com registro patrimonial do material recebido por doação ou 
compra. 
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VI – selecionar as publicações recebidas por doação, eliminando ou permutando as que não sejam 
de interesse. 

VII – orientar o usuário na pesquisa e manuseio do acervo. 

VIII – administrar a sala de leitura informal. 

IX – participar da rede de serviço de busca de informação em artigos de periódicos on-line, em 
Bibliotecas nacionais por meio do COMUT – IBICT, mediante taxas pré-estabelecidas. 

X - participar de redes de comutação bibliográfica entre Bibliotecas. 

XI – oferecer pesquisa via Internet. 

XII - propor política de descarte. 

XIII – propor política de desbastamento e remanejamento. 

XIV – propor política de desenvolvimento de coleções. 

XV – divulgar as novas aquisições, bem como novos serviços que estão à disposição dos usuários. 

XVI – organizar, periodicamente, levantamento no acervo, indicando a quantidade de 
títulos/exemplares existentes na Biblioteca para estabelecer uma comparação com a bibliografia solicitada 
em cada disciplina e nas pesquisas desenvolvidas pela Instituição para averiguação da necessidade de 
novas aquisições. 

XVII – organizar manual para orientar a elaboração de trabalhos acadêmicos, segundo as normas da 
ABNT. 

XVIII – oferecer treinamento para elaboração de trabalhos acadêmicos. 

XIX - oferecer aos usuários treinamento de como efetuar as buscas de informações, tanto no acervo 
da Biblioteca como nos serviços oferecidos como empréstimo entre Bibliotecas, COMUT e Internet. 

XX – coordenar o levantamento do material desaparecido para posterior reposição. 

XXI – coletar, analisar e apresentar dados estatísticos de atividades desenvolvidas na Biblioteca. 

XXII – orientar a normalização de publicações de responsabilidade da FAVALE. 

XXIII – elaborar fichas catalográficas para os trabalhos científicos da FAVALE. 

XXIV – informar o setor responsável pela alimentação do site da FAVALE das reestruturações, novos 
serviços oferecidos e atualizações que ocorrem na Biblioteca. 

XXV – coordenar o andamento da Biblioteca Digital e o registro eletrônico das Teses, Dissertações, 
Monografias e Trabalhos de Conclusão de Curso, com texto integral, produzidos pelos docentes e discentes 
da FAVALE. 

CAPÍTULO VI - DOS USUÁRIOS 

 

Art. 16. A Biblioteca reconhece e admite como usuários com direito a acesso ao acervo e aos 
serviços oferecidos: 

I – docentes. 

II – alunos regularmente matriculados. 

III – setores da FAVALE. 

IV – colaboradores. 
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Parágrafo único. Para a comunidade visitante é permitido consultar o acervo da Biblioteca, desde 
que cadastrados sem o beneficio do empréstimo domiciliar. 

 

CAPÍTULO VII - DA INSCRIÇÃO (depende do sistema) 

Art. 17. Para se inscrever, a pessoa deve apresentar uma foto 3X4 para confecção da carteira do 
usuário com a qual usufruirá de todos os serviços de empréstimo da Biblioteca. 

§1º Os docentes e funcionários terão registro automático. 

§2º Terminado o vínculo do usuário com a FAVALE, a inscrição será automaticamente cancelada. 

§3º O extravio da carteira deverá ser comunicado imediatamente para cancelamento.  

§4º A carteira que for detectada com terceiros será recolhida e o usuário titular sofrerá suspensão 
dos serviços oferecidos pela Biblioteca por um mês.  

§ 5º A Biblioteca cobrará pelo fornecimento da 2a via da carteira do usuário. 

 

CAPÍTULO VIII - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO 

 

Art. 18. São direitos do usuário: 

I – consultar o material informativo. 

II – fazer empréstimo do material disponível. 

III – receber atendimento e ajuda nas pesquisas. 

IV – ter o acervo, dependências físicas e equipamentos em bom estado de conservação, além de 
um ambiente tranquilo e adequado para o estudo. 

V – manifestar críticas sugestivas para a melhoria dos serviços. 

VI – receber treinamento para utilizar os catálogos de busca, que podem estar tanto na forma 
eletrônica como em papel, do material disponível na Biblioteca. 

VII – receber treinamento para elaboração de trabalhos acadêmicos, segundo as normas da ABNT. 

VIII – ter acesso a salas para estudo individual ou em grupo com mobiliário adequado. 

Art. 19. São responsabilidades do usuário: 

I – respeitar as normas de preservação do acervo. 

II – repor o material que extraviar ou danificar. 

III – preservar o acervo sem estragar, recortar, rasgar, riscar, arrancar páginas ou fazer dobras nos 
livros, revistas ou em qualquer outro suporte de informação. 

IV – não fazer anotações e nem acompanhar a leitura com a ponta do lápis ou caneta em qualquer 
tipo de suporte de informação existente na Biblioteca. 

V – não se alimentar ou fumar dentro das dependências da Biblioteca. 

VI – não atrapalhar os outros usuários com qualquer tipo de ruído. 

VII – não retirar indevidamente qualquer material de informação sem a autorização do responsável. 



REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 
FAVALE 

77 

Parágrafo único. A conduta irregular do usuário com relação aos bens ou com procedimento 
indevido nas dependências da Biblioteca pode determinar a suspensão ou cancelamento de seus direitos 
de utilização do acervo e dos serviços. 

 

CAPÍTULO IX - DO ACESSO AO ACERVO 

Art. 20. O acervo da Biblioteca é composto por materiais monográficos: livros, periódicos, folhetos, 
obras de referência (dicionários, enciclopédias, etc.), materiais audiovisuais e eletrônicos, organizados por 
áreas do conhecimento, distribuídas conforme o tipo de suporte: acervo de livros, periódicos e multimeios.  

Art. 21. O acervo de livro é de livre acesso, aos usuários. 

Art. 22. Os materiais audiovisuais e eletrônicos encontram-se organizados em ambientes com 
acesso restrito aos funcionários da Biblioteca e sua utilização depende da regulamentação interna da 
Biblioteca.  

Art. 23. Os trabalhos monográficos TCC, dissertações e teses impressas localizam-se junto ao setor 
de Referência, e está disponível para consulta local. 

Art. 24. O acervo de publicações periódicas impressos está organizado em ordem alfabética de 
título, sendo utilizadas estantes expositoras para os fascículos do mês corrente obedecendo às áreas do 
conhecimento, com acesso livre aos usuários. 

 

CAPÍTULO X - DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

Seção 1 - Da Consulta Ao Acervo 

Art. 25. O catálogo da Biblioteca da FAVALE está acessível por meio do endereço eletrônico. 

Art. 26. O usuário pode fazer a pesquisa por autor, título ou assunto e fazer as anotação do número 
de chamada e tombo para retirar o material bibliográfico. 

Art. 27. O material bibliográfico que não pode ser retirado está disponível apenas para consulta na 
Biblioteca, constitui-se de: 

I – periódicos  

II - material de referência (dicionários, enciclopédias, atlas, guias, almanaques etc.). 

III – obras raras. 

IV – mapas cartográficos. 

V – recortes de jornais. 

VI – apostilas. 

VII – microfichas. 

VIIII – cartazes. 

IX – plantas. 

X – gravuras. 

XI – desenhos. 

XII – DVD. 

XIII – CDs. 
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Art. 28. A Biblioteca possui em seu interior terminais para consulta ao catálogo geral, em todos os 
setores destinados aos usuários. 

Parágrafo Único. Os usuários podem verificar a disponibilidade para o empréstimo, renovação, 
prazos, multas, mediante identificação (código). 

 

Seção 2 - Dos Empréstimos 

Art. 29. O serviço de empréstimo destina-se somente a docentes, discentes, funcionários, COMUT e 
entre Bibliotecas. 

Art. 30. A Biblioteca oferece, para consulta fora de suas dependências, apenas os materiais 
bibliográficos de livros (texto), os demais materiais só podem ser retirados quando sua utilização estiver 
prevista no plano de aula, sendo de responsabilidade do professor a retirada e devolução.  

Art. 31. As modalidades de empréstimo que a Biblioteca da FAVALE oferece são: 

I – domiciliar. 

II – entre Bibliotecas. 

III – de férias. 

VI – para cópia. 

VII – para uso em sala de aula. 

Art. 32. O limite de empréstimo será de: 

I. Alunos, sete (7) exemplares por vez, sendo um de cada título disponível na Biblioteca. 

II. Professores, dez (10) exemplares por vez, sendo um de cada título disponível na Biblioteca. 

III. Colaboradores técnico-administrativos, três (3) exemplares por vez, sendo um de cada 
título disponível na Biblioteca. 

Parágrafo único. Para os títulos indicados como bibliografia básica e complementar, um exemplar 
estará disponível para consulta local na Biblioteca. 

Art. 33. Os usuários que estiverem em atraso com a Biblioteca não poderão usufruir dos serviços de 
empréstimos citados nos artigos anteriores. 

Art. 34. O material entregue ao usuário fica sob sua inteira responsabilidade, respondendo pelos 
danos e perdas que ocorrerem. 

Parágrafo único. Se o usuário retirar material do acervo para outrem, a responsabilidade para 
qualquer eventualidade caberá à pessoa cujo nome estiver registrado para a retirada desse material. 

Art. 35. Os prazos de empréstimo entre Bibliotecas, e nas férias, bem como para cópia e para uso 
em sala de aula ficam a critério do responsável pela Biblioteca. 

Art. 36. A critério do responsável pela Biblioteca será bloqueada a retirada de qualquer tipo de 
material informacional do acervo, sempre que a necessidade assim o exigir. 

Art. 37. Não funcionando a Biblioteca no dia previsto para a devolução do material retirado, a 
entrega deverá ocorrer no primeiro dia de funcionamento normal, sem a cobrança da multa referente 
àquele dia. 

Art. 38. Em caso de atraso na devolução dos materiais será cobrada uma taxa diária por exemplar, 
conforme Portaria do Diretor Geral. 
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Seção 3 - Da Renovação 

Art. 39. Será permitida a renovação do empréstimo de uma mesma obra ou qualquer outro 
material do acervo, dentre aqueles que podem ser emprestados, duas (2) vezes consecutivas, desde que 
não haja reserva, mediante a apresentação do material e da carteirinha de identificação. 

 

Seção 4 - Da Reserva de Livros 

Art. 40. Quando o material do acervo solicitado não estiver disponível na Biblioteca, o usuário 
poderá reservá-lo, bastando, para tanto, preencher o formulário no sistema de busca do catalogo on line, 
que emitirá aviso, no ato da devolução do material, ficando registrado a reserva. 

Art. 41. O material reservado ficará à disposição do usuário por um período de horas, será enviado 
pelo Sistema da Biblioteca um comunicado via e-mail com a disponibilidade do material. 

§ 1º Caso não seja retirado, o material ficará à disposição do próximo usuário da lista de espera; 
mas, se não houver outro usuário na lista de espera, o material voltará para empréstimo regular. 

§ 2º Não é permitida a reserva de material por um usuário que já o esteja utilizando por 
empréstimo. 

§ 3º A Biblioteca não se responsabiliza pelo empréstimo de material que, embora reservado, não 
tenha sido devolvido pelo usuário anterior no prazo determinado. 

 

Seção 5 - Dos Serviços Especializados  

Art. 42. A Biblioteca dispõe a seus usuários um rol de serviços especializados direcionado a cada 
área dos cursos que a FAVALE oferece. 

Art. 43. O usuário matriculado na Biblioteca mediante sistema de agendamento dispõe de salas 
para estudo individual e em grupo devidamente equipadas.  

Art. 44. Os serviços de reprografia são realizados nas dependências adjacentes à Biblioteca, sendo 
regulamentada a saída e a devolução dos materiais bibliográficos. 

§ 1º Conforme Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais é proibida a 
reprodução total de livros e outros materiais. 

Art. 45. A solicitação de levantamento bibliográfico é mediada pelo Setor de Referência que realiza 
buscas no acervo local e em bases de dados externas, a devolução das pesquisas deve ser em até três (3) 
dias uteis. 

Art. 46. A elaboração de ficha catalográfica, é um serviço de catalogação na fonte, que se destina 
apenas as obras, desenvolvidas na FAVALE, como monografias, trabalhos acadêmicos, livros, artigos e 
periódicos, esse serviço pode ser solicitado junto ao Setor de Referência.  

Art. 47. O espaço destinado às exposições culturais deverá ser solicitado, na própria Biblioteca, com 
antecedência via regulamento do setor administrativo. 

Parágrafo único. Este espaço pode ser utilizado por qualquer pessoa, mesmo que não seja 
vinculada à FAVALE mediante comprovação do conteúdo cultural. 

Art. 48. A Biblioteca dispõe de microcomputadores para a pesquisa digital, que podem ser 
utilizados pelos usuários mediante agendamento na própria Biblioteca e seu uso é exclusivamente para 
pesquisa acadêmica. 

§ 1º Não é permitido alterar a configuração dos microcomputadores. 
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§ 2º Cada usuário deverá portar o seu próprio suporte de gravação (disquete, CD, pendrive etc.) 
para ter posse de suas pesquisas. 

 

Seção 6 - Da Comutação Bibliográfica 

Art. 49. Além do empréstimo do material disponível no acervo, o usuário pode utilizar-se do 
empréstimo entre Bibliotecas e ainda do COMUT (serviço de comutação bibliográfica organizado pelo 
IBICT).  

 

CAPÍTULO XI - DAS POLÍTICAS DE EXPANSÃO, AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO 

Art. 50. Os recursos financeiros que a FAVALE destina para a Biblioteca são utilizados para a 
atualização do acervo em seus variados suportes, aquisição de novas tecnologias para a busca e 
armazenamento de informações e incremento dos serviços prestados pela Biblioteca para atender às 
necessidades decorrentes da oferta de cursos e do crescimento do número de usuários. 

Art. 51. Para atualização do acervo, além da Política de Desenvolvimento de Coleções, serão 
levadas em consideração as solicitações de professores e estudantes, tomando como base os conteúdos 
programáticos dos cursos e programas, as sugestões de profissionais da área, dos usuários e a frequência 
de uso, obtida por estatísticas que definirão os títulos que requerem múltiplos exemplares e aqueles cuja 
duplicação é desnecessária. 

 

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 53. A Secretaria Acadêmica da FAVALE deverá encaminhar à Biblioteca os trancamentos de 
matrículas ocorridos no semestre, se as bases de dados não estiverem integradas. 

Art. 54. Os usuários, alunos regularmente matriculados em quaisquer dos cursos da FAVALE, 
deverão apresentar quitação com a Biblioteca para: 

I - liberação de seus processos de desvinculação da Instituição. 

II - renovação da matrícula ou recebimento de certificados e diplomas de conclusão do curso. 

Art. 55. Os casos não prescritos nos artigos anteriores serão resolvidos pela Comissão de Biblioteca 
e pela Diretoria Geral da Instituição ou pessoa por ela designada. 

Art. 56. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua homologação pela Diretoria, após 
aprovação da Comissão de Biblioteca. 

  

 

 


