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CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1º Este  instrumento  estabelece todas  as  regras  que  regem os  serviços

prestados pela Biblioteca do Cefor do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, assim

como,  das  relações  da  mesma com  a  comunidade  usuária  dos  serviços  por  ela

ofertados.

Art. 2º Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários relacionados no Art.

13 deste.

CAPÍTULO II
Da Missão e Objetivos

Art. 3º A Biblioteca do Cefor está vinculada hierarquicamente à Coordenadoria

Geral  de  Ensino,  é  composta  por  equipe  de  trabalho  multidisciplinar  e  deve  ser

administrada por  Bacharel  em Biblioteconomia,  designado por  meio  de portaria  do

Reitor, por indicação do Diretor-Geral do Cefor, devidamente registrado no Conselho

Regional de Biblioteconomia, em cumprimento à Lei 4.084/62, Decreto-Lei 56.725/65 e

Portaria do Ifes nº 1.289, de 11 de julho de 2012.

Art. 4º A missão da  Biblioteca do Cefor é  ser um espaço que propicie ideias

inovadoras, onde os serviços de acesso à informação possam promover a integração

do  ensino,  pesquisa  e  extensão  de  forma  a  contribuir  positivamente  para  o

desenvolvimento da Formação e da Educação a Distância no IFES.

Art. 5º Para  que  sua  missão  seja  cumprida,  são  estabelecidos os  seguintes

objetivos:

a) Tratar, recuperar e disseminar a informação no Cefor;

b) Prestar assistência ao corpo docente e discente no que se refere a pesquisa

bibliográfica dos trabalhos desenvolvidos;

c) Garantir a todos os usuários, o acesso as informações do acervo, inclusive

trabalhando junto ao NAPNE para implementar políticas de acessibilidade aos

usuários com necessidades específicas;

d) Disponibilizar acervo digital para os alunos da EaD;

e) Propor atividade e projetos de incentivo a leitura;

f) Propor,  incentivar  e  auxiliar  ações  e  projetos  de  ação  cultural  para



apresentação e divulgação das várias formas de manifestação artística;

g) Respeitar todas as formas de diversidade, entendendo que cada ser humano é

único;

h) Estabelecer  políticas  de  aquisição  e  ampliação  do  acervo  sempre  que

necessário sempre de acordo com a Política de Seleção e Desenvolvimento de

Coleções das Bibliotecas do Ifes;

i) Zelar pela guarda, preservação e conservação do acervo;

j) Buscar  constantemente,  inovações  que  promovam  e  facilitem  o  acesso  à

informação;

k) Ser  um  ambiente  agradável  e  propício  ao  estudo  e  construção  do

conhecimento;

CAPÍTULO III
Da Coordenadoria de Biblioteca

Art. 6º A Coordenadoria de Biblioteca tem por finalidade administrar, coordenar e

supervisionar  as atividades necessárias ao funcionamento da Biblioteca,  bem como

propor políticas e procedimentos que visem ao desenvolvimento de suas respectivas

áreas de atuação. O objetivo  das Bibliotecas do Instituto Federal  do Espírito  Santo

(Ifes) será proporcionar aos servidores, discentes e comunidade em geral, o acesso a

materiais  informacionais,  bem  como  colaborar  nos  processos  de  produção  do

conhecimento, a fim de contribuir para o desenvolvimento das atividades de ensino,

pesquisa, extensão e da administração.

§ 1º À Coordenadoria de Biblioteca, compete:

I. Participar do Fórum de Bibliotecários do Ifes;

II. Organizar, planejar, avaliar e supervisionar o funcionamento de todos os setores que

a compõem;

III. Estabelecer políticas de disseminação da informação, de tratamento técnico e de

desenvolvimento  das  coleções,  em  conformidade  com  as  políticas  adotadas  pelas

Bibliotecas do Ifes;

IV.  Adotar  medidas  que  visem  o  aperfeiçoamento  e  a  melhoria  da  qualidade  dos

produtos e serviços prestados pela Biblioteca;

V. Preparar relatórios técnicos e de atividades anuais (ou conforme julgar necessário) e

encaminhar a Coordenadoria Geral de Ensino e Diretoria do Cefor;

VI. Cumprir o papel de depositária da produção intelectual e científica da comunidade

interna do Cefor,  que garantam preservar,  conhecer  e  difundir  a  evolução cultural,

artística, científica e histórico administrativa do Cefor;



VII. Proporcionar serviços de comutação, referência e educação de usuários, visando a

garantir a maximização no uso dos materiais informacionais existentes;

VIII.  Manter  intercâmbio  com  redes  e  sistemas  de  bibliotecas  e  serviços  de

documentação e informação, nacionais e internacionais, e participar dos programas de

cooperação bibliotecária;

IX. Interagir com as unidades de ensino, pesquisa, extensão e administração, no que

diz respeito ao desenvolvimento de atividades que necessitem de sua contribuição;

X. Interagir com a Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação, visando manter a

funcionalidade do(s) Sistema(s) de Gestão Informacional da Biblioteca;

XI. Coordenar os processos de aquisição de materiais informacionais, bem como de

todo e qualquer material indispensável à Biblioteca, como mobiliários, justificando sua

necessidade, encaminhando-os ao setor competente para a compra;

XII. Disponibilizar aos seus usuários serviços bibliográficos e informacionais, nacionais

e/ou internacionais de acordo com a disponibilidade;

XIII.  Desenvolver práticas para a preservação e conservação do acervo,  através de

programas preventivos;

XIV. Contribuir e propor ações de cunho recreativo, cultural, científico e artístico para

atrair e informar os usuários;

XV.  Disponibilizar  serviços  de  orientação  e  auxílio  aos  usuários  nas  pesquisas

bibliográficas do acervo físico da biblioteca e/ou em base de dados textuais, nacionais

ou estrangeiros, disponíveis em plataformas online e que abranjam a todas as áreas do

conhecimento,  normalização  de  trabalhos  acadêmicos  e  elaboração  de  fichas

catalográficas;

XVI. Dimensionar o acervo bibliográfico do Cefor para atendimento aos setores ligados

a todas as Coordenadorias, assim como buscar sua permanente atualização junto as

Coordenações de Curso;

XVII. Manter atualizado o cadastro de todos os usuários da Biblioteca;

XVIII. Controlar a utilização do acervo, zelando pelo bom estado de conservação e pela

correta disponibilização do mesmo;

XIX. Garantir a observância do regimento interno da Biblioteca do Cefor, assim como

de toda a regulamentação vigente aplicável às Bibliotecas do IFES, fazendo com que

suas normas e procedimentos sejam aplicados a todos os servidores e usuários do

setor;

XX. Opinar sobre os assuntos gerais de interesse da Biblioteca;

XXI.  Garantir  a  todos  os  usuários,  o  acesso  as  informações  do  acervo,  inclusive

trabalhando junto ao NAPNE para implementar políticas de acessibilidade aos usuários

com necessidades específicas.



CAPÍTULO IV
Do Funcionamento

Art. 7º A Biblioteca funcionará de segunda a sexta-feira, no horário das 08 (oito)

às 17 (dezessete) horas.

Parágrafo único. O horário de funcionamento da Biblioteca poderá ser alterado a

qualquer tempo, de acordo com as necessidades do Cefor, porém, estas alterações

deverão ser comunicadas previamente à comunidade usuária;

Art. 8º A Biblioteca permanecerá  fechada nos  períodos  de  inventário  de  seu

acervo, que será realizado anualmente, em período de férias escolares e o período de

duração será de acordo com a demanda para conclusão dos trabalhos.

CAPÍTULO V
Do Acervo

Art. 9º O  acervo  da  Biblioteca do  Cefor  poderá  ser  composto dos  seguintes

itens:

a) Publicações Periódicas: revistas técnico-científicas, não-científicas e jornais;

b) Obras de Referência;

c) Multimeios: CDs e DVDs;

d) Livros  para  consulta  local:  obras  que  não  circulam,  ou  são  passíveis  de

empréstimo domiciliar, estes itens são identificados com tarja vermelha;

e) Livros para empréstimo domiciliar: todas as obras não incluídas em nenhuma

das divisões acima e que sejam destinadas ao empréstimo domiciliar. 

Art. 10. O acervo da Biblioteca do Cefor também poderá ser composto por obras

digitais, que serão disponibilizadas de acordo com o tipo e ambiente proposto pelas

bases nas quais estarão vinculadas;

Art.11. Os  trabalhos  de  conclusão  de  Graduação  e  Pós-graduação

(monografias/TCCs) após aprovados pela Banca deverão ser enviados para a Biblioteca

para emissão da ficha catalográfica e mediante termo de permissão assinado pelo autor

estes deverão ser disponibilizados em formato digital no Sistema informatizado da Biblioteca.

O armazenamento estará condicionado à observância das diretrizes constantes no Caderno

de Normalização de Trabalhos Acadêmicos do IFES e das normas da Associação Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT).

Parágrafo único. Não serão aceitas versões impressas, salvo em se tratando de trabalhos de



pós-graduação Stricto Sensu. Os demais critérios para armazenamento e disponibilização

dos trabalhos de conclusão de curso são estabelecidos em Portaria específica sobre o tema.

Art. 12.  O usuário, pessoa física ou jurídica da comunidade poderá fazer doações à

Biblioteca se assim desejar, desde que assine o Termo de Doação que será fornecido pela

Biblioteca, concordando com todas as cláusulas que constam no mesmo.

Parágrafo único. A doação não obriga a Biblioteca a incorporar o material doado ao acervo.

A avaliação dos itens ficará a critério do(a) bibliotecário(a) que verificará a qualidade do

material e pertinência de inclusão, baseando-se no que rege a versão vigente da Política de

Desenvolvimento de Coleções das Bibliotecas do IFES à época da doação.

CAPÍTULO VI
Dos Usuários

 Art. 13.  São usuários da Biblioteca do Cefor:

a) Alunos regularmente matriculados;

b) Servidores  ativos  permanentes  ao  quadro  de  pessoal  e  docentes  contratados

temporariamente;

c) Empregados terceirizados;

d) Bolsistas;

e) Estagiários;

f) Comunidade externa.

 Art. 14. Para que possa utilizar os serviços oferecidos pela Biblioteca o usuário deverá

ser cadastrado no sistema, e para isso deverá apresentar documento de identificação com

foto, números do CPF, se aluno, o número da matrícula, se servidor, o número SIAPE.

CAPÍTULO VII
Do Acesso

Art. 15. Ao usuário é permitido o acesso à Biblioteca do Cefor, bem como a consulta

ao acervo nos dias e horários de funcionamento previstos neste Regulamento.

Art. 16. O  acesso  da  comunidade  externa  ao  IFES  é  condicionado  à  prévia

identificação na portaria do Cefor, não sendo permitida a estes a modalidade de empréstimo

domiciliar.

Art. 17. Ao entrar  na Biblioteca,  o usuário  deverá deixar  seus pertences (pastas,



bolsas,  mochilas,  envelopes,  etc..)  no  guarda-volumes  ou  local  indicado  para  guarda,

podendo conservar consigo apenas material de estudo e pesquisa.

Art. 18.  Deverá ser garantido o acesso de usuários com necessidades específicas às

informações do acervo,  caso não seja  possível  o  acesso destas pessoas ao local  da

Biblioteca, o bibliotecário, junto ao NAPNE do Cefor deverão encontrar soluções para que

este usuário seja atendido em suas necessidades informacionais.

CAPÍTULO VIII
Dos Serviços Ofertados

Art. 19. A Biblioteca oferece aos seus usuários os seguintes serviços:

a) Serviço de tratamento técnico: identificação do item informacional com carimbos e

etiquetas,  seu  registro  no  acervo  (classificação,  catalogação,  indexação  e

organização);

b) Serviço de referência: orientação bibliográfica,  auxílio no acesso aos documentos

pertencentes  ao  acervo,  visitas  orientadas,  treinamentos  para  os  usuários  na

utilização  dos recursos informacionais  (busca em base de dados bibliográficas,

orientação para pesquisa, etc..) e promoção de serviços de disseminação seletiva da

informação (alertas, boletins, estante de novas aquisições, etc.);

c) Serviço de circulação: empréstimo domiciliar, de consulta local, reserva e devolução

de itens bibliográficos;

d) Orientação  para  a  elaboração  junto  ao  corpo  docente  da bibliografia  básica  e

complementar das disciplinas dos cursos oferecidos pelo Cefor;

e) Elaboração de Ficha catalográfica;

f) Orientação à normalização de trabalhos acadêmicos.

CAPÍTULO IX
Do Empréstimo de Materiais

Art. 20. São oferecidos os seguintes tipos de empréstimo:

I - Domiciliar: Só será permitido o empréstimo de  livros e multimeios, respeitando-se os

prazos de cada tipo de obra e usuário conforme se segue:

a) Alunos de Mestrado e Doutorado: até 4 (quatro) itens por 15 (quinze) dias corridos;

b) Demais alunos: até 3 (três) itens por  15 (quinze) dias corridos;

c) Servidores: até 4 (quatro) itens por  15 (quinze) dias corridos;

d) Estagiários: até 2 (dois) itens por  15 (quinze) dias corridos;

e) Bolsistas: até 2 (dois) itens por  15 (quinze) dias corridos;



f) Terceirizados: até 1 (um) itens por  15 (quinze) dias corridos;

g) Para obras literárias, todos terão 15  (quinze) dias corridos;

II - Especial: O usuário poderá levar livros de consulta local, obras de referência, jornais e

revistas para serem consultados em sala de aula ou reproduzidos xerograficamente, desde

que respeitem a Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 que trata do Direito Autoral, e

deverá devolver o material no mesmo dia e não será permitido o empréstimo domiciliar.

§ 1º Poderão ser emprestados aos alunos os multimeios que são parte integrante dos livros.

Algumas mídias estarão disponíveis apenas para os professores utilizarem em sala de aula

como recurso didático de apoio ao ensino.

§ 2º A não devolução no prazo estipulado acarretará cobrança de multa.

Art. 21. O  empréstimo  só  será  feito  com  a  apresentação  do  documento  de

identificação com foto  (RG,  carteira  de identidade funcional  ou carteira  estudantil)  e  a

devolução será feita com a apresentação do material no balcão de atendimento.

Parágrafo  único. Tanto  para  empréstimo  quanto  para  a  devolução  o  sistema  emitirá

automaticamente  um  e-mail  de  confirmação  que  será  enviado  para  o  usuário.  É  de

responsabilidade dele a guarda do comprovante durante o período letivo.

Art. 22. O  serviço  de  empréstimo  domiciliar  está  disponível  a  todos  os  usuários

cadastrados no sistema da Biblioteca e nenhum tipo de usuário terá preferência sobre o

outro.

Art. 23. Aos usuários externos será permitida a consulta ao acervo e utilização do

espaço da Biblioteca para estudo, vedado a este qualquer tipo de empréstimo e no período

de permanência no espaço estará sujeito a todas as regras presentes neste regulamento no

tocante aos deveres do usuário.

Art. 24. A  responsabilidade  pela  guarda  e  conservação  dos  materiais  a  ele

emprestados é exclusiva do usuário.

Art. 25. É vedado o empréstimo de mais de um exemplar do mesmo título para o

mesmo usuário.

Art. 26. O empréstimo é individual e intransferível, vedada a utilização de procuração.



Art. 27. Os materiais didáticos a serem utilizados para pesquisa em sala de aula

(livros,  dicionários,  CDs,  DVDs,  e  periódicos)  deverão  ser  solicitados  e  tomados  por

empréstimo pelo professor e ao final dos trabalhos serão devolvidos à Biblioteca. 

Parágrafo único. Em caso de perda ou dano, fica o docente responsabilizado pela reposição

do material didático.

Art. 28. Não serão objetos de empréstimo materiais não catalogados, como também

não serão liberados para cópia.

Art. 29. A  reprodução  de  materiais  informacionais  pertencentes  ao  acervo  da

Biblioteca do Cefor só será permitida quando não comprometer a integridade do documento,

vedada a reprodução de originais de obras raras  e respeitados os direitos autorais, nos

termos do que dispõe a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Art. 30. A saída de qualquer material informacional da Biblioteca está condicionada à

liberação do empréstimo no balcão de atendimento.

CAPÍTULO X
Da Renovação de Empréstimo

Art. 31. A renovação deverá ser feita pelo próprio usuário, acessando sua matrícula e

senha pela internet, ou pessoalmente, no balcão da Biblioteca.

Art. 32. O empréstimo de materiais poderá ser renovado por até 2 (duas) vezes de

forma on line no sistema da Biblioteca, desde que o usuário esteja em dia com a Biblioteca e

não exista reserva para o material.

Art. 33. Materiais em atraso não poderão ser renovados em hipótese alguma, e o

usuário deverá comparecer a Biblioteca pessoalmente para regularizar a sua situação.

CAPÍTULO XI
Da Devolução de Empréstimo

Art. 34. O usuário deverá guardar todos os comprovantes de empréstimo, devolução

e pagamento de multa emitidos pela Biblioteca durante o ciclo letivo. O descarte poderá ser

feito no final do ano ou do período letivo, após solicitação de Nada Consta na Biblioteca.



 Art. 35. Avisos  de  vencimento  de  prazo  e  atraso  de  devolução  serão  enviados

automaticamente pelo sistema da biblioteca como forma de alerta ao usuário. A falta destes,

não isenta o usuário da responsabilidade de cumprimentos dos prazos de devolução e

eventual pagamento de multas.

CAPÍTULO XII
Das Multas

Art. 36. A cobrança de  multa é de caráter exclusivamente educativo e não visa a

manutenção financeira da Biblioteca. A cobrança tem como principal objetivo a formação de

cidadãos responsáveis pela utilização e preservação do patrimônio público.

Art. 37. O atraso na devolução do material em relação a data estipulada é de R$1,00

(um real) por dia de atraso. Este valor é estipulado pela resolução do conselho superior nº

48/2016, de 5 de agosto de 2016, com a seguinte redação:

Art. 1º Estabelecer o valor de R$ 1,00 (um real) a ser cobrado

por dia de atraso na devolução de cada material informacional

das Bibliotecas de todos os campi do Ifes. 

Art.  2º  Estabelecer  o  valor  de  R$ 5,00  (cinco  reais)  a  ser

cobrado  por  dia  de  atraso  na  devolução  de  cada  material

informacional em empréstimo especial e pernoite e/ou extravio

das chaves dos escaninhos (guarda-volumes); 

Art.  3º  Os valores citados  nos artigos  1º  e 2º  deverão ser

recolhidos por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)

no Banco do Brasil. 

Art. 38. A  multa incidirá sobre qualquer tipo de usuário e sobre cada material em

atraso.

Art. 39. A multa devida pelo atraso de devolução de livros e outros materiais é exigível

independentemente  do  motivo  que  ocasionar  o  atraso,  inclusive  impossibilidade  de

renovação pela internet.

Parágrafo único. O bibliotecário poderá analisar casos em que o usuário doe livros em bom

estado a fim de pagar multas pendentes, contudo o abono e validação da doação ficará

condicionada a análise e aval do profissional, que verificará o valor do título equiparado na

internet, o estado físico do livro e o valor da multa do usuário.

Art. 40. Os valores das multas pagas serão depositadas na conta única do Tesouro



Nacional,  mediante  GRU (Guia de Recolhimento da União),  emitida pela Biblioteca ao

usuário. A Guia é recebida apenas no Banco do Brasil.

Parágrafo único. Em hipótese alguma o servidor da Biblioteca receberá o valor da multa. O

usuário deverá quitar seu débito pela GRU e depois entregar na Biblioteca a GRU paga. Por

sua vez, a Biblioteca emitirá ao usuário um comprovante de quitação de débito.

Art. 41. De acordo com o a Resolução do conselho superior nº 52/2011, de 13 de

setembro de 2011 e Portaria nº 1.226, de 3 de julho de 2012, o aluno que não estiver com a

situação regularizada na biblioteca, não poderá solicitar certificado de conclusão de curso

junto à Secretaria Acadêmica do Cefor.

Art. 42. Não será emitida Declaração de Nada Consta para qualquer tipo de usuário

que estiver em débito com a Biblioteca.

CAPÍTULO XIII
Da Reserva de Materiais

Art. 43. A reserva de materiais será feita através da Internet, pelo sistema Pergamum,

e obedecerá a ordem de solicitação.

Art. 44. Quando o livro reservado for devolvido, o usuário receberá um e-mail do

sistema da Pergamum solicitando seu comparecimento na Biblioteca para retirá-lo.

Art. 45. O  usuário  deverá  comparecer  a  Biblioteca  para  retirada  do  material,  no

período de até 24 (vinte e quatro horas) após a disponibilização do mesmo no Setor, sob

pena de perder a reserva, se não comparecer no tempo previsto.

CAPÍTULO XIV
Do Acesso ao Meio Digital

Art. 46. A Biblioteca do Cefor propicia aos usuários, além de recursos bibliográficos, o

acesso às informações disponíveis na Internet, CDs e DVDs.

Art. 47. Os alunos regularmente matriculados e servidores do Cefor poderão utilizar os

computadores da Biblioteca, cientes das seguintes normas:

a) Cada usuário terá (uma) hora por dia para utilização dos computadores;

b) Será permitida apenas a presença de 2 (dois) alunos por computador;



c) O usuário não poderá utilizar os equipamentos para fins não acadêmicos escolares,

nem acessar páginas de conteúdo pornográfico, jogos, sites de relacionamento,

redes sociais e outros;

d) As pesquisas podem ser gravadas em disco removível e/ou enviadas por e-mail,

uma vez que a Biblioteca não dispõe de impressora para os usuários;

e) O usuário não poderá realizar nenhuma alteração nem consertar os computadores,

visto que este serviço é de responsabilidade da Coordenadoria Geral de Tecnologia

da Informação (CGTI), do Cefor.

CAPÍTULO XV
Dos Direitos do Usuário

Art. 48. São direitos do usuário da Biblioteca do Cefor:

a) Usar o acervo bibliográfico, respeitando as normas deste Regulamento;

b) Utilizar  as  modalidades  de  empréstimo  estipulados  no  Capítulo  VIII  deste

Regulamento;

c) Fazer uso dos computadores, respeitando as normas deste Regulamento;

d) Utilizar  os serviços de recuperação da informação e,  em caso de dificuldades,

solicitar assistência dos servidores ou estagiários;

e) Sugerir títulos para aquisição, por meio do sistema de gerenciamento do acervo da

Biblioteca  -  Pergamum;

f) Encaminhar  reclamações e/ou  sugestões  sobre  o  funcionamento da Biblioteca

visando a melhoria dos serviços prestados;

g) Solicitar a segunda via do comprovante de empréstimo/devolução e do pagamento

de multas;

h) Procurar a coordenadoria de Biblioteca, caso necessite relatar algo referente ao

setor;

i) Sugerir eventos de ação cultural;

j) Participar dos eventos de ação cultural promovidos pela Biblioteca;

k) Ter a Biblioteca como local propício ao estudo e a pesquisa;

l) Solicitar a ajuda a qualquer momento dos servidores e/ou estagiários.

CAPÍTULO XVI
Dos Deveres do Usuário

Art. 49. São deveres do usuário da Biblioteca:

a) Conversar em tom de voz baixo para não atrapalhar quem estiver estudando e/ou

pesquisando;



b) Não utilizar celular ou qualquer outro aparelho sonoro na recinto da Biblioteca;

c) Zelar pelo espaço físico e pelos materiais existentes na Biblioteca;

d) Zelar pela conservação, organização e limpeza da Biblioteca;

e) Informar aos servidores da Biblioteca qualquer dano ao patrimônio;

f) Deixar todos os materiais consultados sobre as mesas ou no balcão de atendimento;

g) Obedecer  às  normas deste  Regulamento,  principalmente  quando solicitado  por

servidor, funcionário ou estagiário, no exercício de sua função;

h) Obedecer aos prazos de empréstimo e devolução;

i) Atender aos pedidos de comparecimento à Biblioteca sempre que for solicitado;

j) Pagar multas devidas no caso de atraso na devolução;

k) Aos docentes, sempre que necessitarem utilizar o espaço da Biblioteca para alguma

atividade, consultar previamente o bibliotecário para verificar a disponibilidade do

espaço.

CAPÍTULO XVII
Das Proibições ao Usuário

Art. 50. Ao usuário da Biblioteca do Cefor é proibido:

a) Entrar com animal doméstico ou silvestre nas dependências da Biblioteca;

b) Entrar sem camisa e/ou roupas inapropriadas ao ambiente escolar;

c) Fumar, lanchar ou circular com copos ou garrafas de água ou qualquer outra bebida

nas dependências da Biblioteca;

d) Usar as dependências para jogar cartas e outras modalidades que perturbem o

funcionamento do setor;

e) Circular  com materiais  fora  da  Biblioteca  sem fazer  o  empréstimo especial  ou

domiciliar;

f) Usar vocabulário de baixo calão;

g) Causar danos ao patrimônio ou a terceiros;

h) Utilizar  documento  de  identificação  de  outra  pessoa  para  utilizar  os  serviços

oferecidos pela Biblioteca;

i) Utilizar os armários para guardar objetos pessoais no período em que não estiverem

no recinto da Biblioteca;

j) Desrespeitar os servidores, funcionário e/ou estagiários da Biblioteca;

k) É vedado ao usuário o uso de materiais de consumo interno da Biblioteca, tais como

papéis, tesoura, borracha, caneta, lápis, etc... 

CAPÍTULO XVIII
Das Penalidades



Art. 51. Em caso de perda, extravio, uso inadequado ou qualquer dano físico  que

resulte em prejuízo do material informacional tomado por empréstimo e/ou utilizado nas

dependências da Biblioteca, o usuário deverá realizar a reposição, substituindo-o por:

a) Exemplar da mesma obra (autor, título, data e edição igual ou superior);

b) Obra similar (em caso de título esgotado);

c) Obra definida conforme Política de Desenvolvimento de Coleções das Bibliotecas do

IFES.

Art. 52. A doação de livros à Biblioteca não regulariza a situação do usuário em

débito, visto que esta é uma ação espontânea.

Art. 53. A infringência das normas deste Regulamento por parte de membros da

comunidade discente será comunicada à Coordenadoria Geral de Ensino e/ou Assistência

Estudantil que tomarão as medidas cabíveis para cada caso.

CAPÍTULO XIX
Dos Armários

Art. 54. Ao entrar na Biblioteca o usuário deverá dirigir-se à recepção e solicitar a

chave para acondicionar seus pertences.

Parágrafo único. Caso a Biblioteca ainda não possua armários guarda-volumes, ou todos já

estejam utilizados, o usuário deverá deixar o material em local indicado pelos funcionários do

setor.

Art. 55. O  usuário  deverá  guardar  no  armário:  bolsas,  sacolas,  pastas,  fichários,

alimentos e outros. Não será permitido entrar com objetos que não caibam no guarda-

volume.

Art. 56. O uso dos armários só será permitido durante o tempo de permanência do

usuário na Biblioteca.

Art. 57. A Biblioteca não se responsabiliza pela perda, dano ou roubo de materiais

deixados nos armários, sendo de inteira responsabilidade do usuário zelar pela chave em

seu poder.

Art. 58. No caso de extravio ou dano da chave, o usuário deverá arcar com os custos

de reposição da mesma e/ou fechadura, caso necessário.



Art. 59. Objetos  esquecidos  nos  armários  serão  encaminhados  à  Coordenadoria

Geral de Ensino (CGE).

CAPÍTULO XX
Disposições Finais

Art. 60. Compete à Biblioteca fornecer os nomes dos discentes que estão em

atraso com a devolução de itens do acervo às Secretarias Escolares do Ensino Médio

e do Ensino Superior e à Coordenação-Geral de Atendimento ao Educando para fins

de renovação de matrícula, colação de grau e questões disciplinares.

Art. 61. Casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação deste Regulamento

serão analisadas pela coordenadoria de Biblioteca do Cefor;

Art. 62. Cabe ao Coordenador da Biblioteca do Cefor divulgar este Regulamento:

a) Disponibilizando cópia nas dependências da Biblioteca;

b) Enviando cópia a todos os servidores do Cefor por e-mail.

c) Disponibilizando-o  em todos  os  meio  de divulgação  do  Cefor  que  os  usuários

tenham acesso.

 

Art. 63. Este  Regulamento  entra  em  vigor  a  partir  de  sua  data  de  publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Vitória, 17 de Abril de 2017
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