
 

 

REGULAMENTO DAS BIBLIOTECAS DA UNIFEV 
 

 
Capítulo I - Do objetivo do Regulamento 

 
 
Art.1º - O presente Regulamento da Biblioteca Central - “Dr. Moacyr Expedito M.             

Vaz Guimarães” e da Biblioteca da Cidade Universitária - “Profª Lourdes 
Mainardi” disciplina as relações funcionais de sua administração com os 
leitores inscritos e demais usuários e tem por objetivo assegurar a 
prestatividade dos serviços.  

 
 

Parágrafo Único – A responsabilidade pelas Bibliotecas é do Reitor e Pró-
Reitores da UNIFEV, da Comissão Permanente de Biblioteca e Bibliotecária 
encarregada. 

 

  
Seção I - Dos usuários 

 
 
Art.2º - São considerados usuários das Bibliotecas: os diretores, professores, 

funcionários e alunos da UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga 
e do Colégio Unifev, bem como a Comunidade externa.  

 
§1º - Os Usuários da Comunidade Externa (pesquisadores, visitantes, 

estudantes de outras instituições, etc.) poderão utilizar-se dos serviços 
da Biblioteca apenas para consulta local. No caso de empréstimo 
domiciliar, dependerá de autorização da Reitoria ou Pró-Reitorias da 
UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga e preenchimento de 
Termo de Responsabilidade.  

 
§2º - Alunos elaborando monografias para conclusão do curso e egressos 

que prestarão exames obrigatórios para obtenção de aptidão para o 
exercício da profissão, poderão efetuar a retirada de materiais, 
mediante autorização do Coordenador ou Orientador, por meio do 
preenchimento do Termo de Responsabilidade, que determinará o 
prazo para concessão deste benefício, ou seja, a data limite para a 
entrega da Monografia ou Exame.  

 
Seção II - Do horário de funcionamento 

 
 
Art.3º - As Bibliotecas reservam-se o direito de alteração dos horários de 

funcionamento em caso de necessidade ou períodos de férias ou 
recessos escolares.  

 
               As Bibliotecas terão o seguinte horário de funcionamento: 
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               I – De Segunda à Sexta – das 7h30 às 17h e das 19h às 22h45; 
               II – Aos sábados – das 8h às 14h. 

 
 
 

Seção III - Dos Deveres 
 
 
Art.4º - É dever do funcionário da Biblioteca: 
 

I - manter tratamento cordial para com os usuários; 
II - orientar e auxiliar na recuperação da informação solicitada; 
III    - manter à disposição dos usuários cópia deste Regulamento; 
IV - manter controle da reserva dos materiais, Internet, Salas de 

Estudos em Grupo e Espaço Convivência da Biblioteca; 
V - comunicar a Bibliotecária encarregada quanto aos problemas 

ocorridos com os materiais e usuários; 
VI - organizar e zelar pelo acervo e pelos equipamentos, mantendo a 

ordem interna da Biblioteca; 
VII - fiscalizar o cumprimento dos prazos de saída e devolução de 

materiais emprestados. 
 
 
Art.5º - É dever do usuário nas dependências da Biblioteca: 
 

I   -  utilizar, com os devidos cuidados, o material bibliográfico colocado à 
sua disposição; 

II     -  deixar bolsas, mochilas, fichários, pastas e similares nos guarda-
volumes, na recepção da Biblioteca. Somente será permitida a 
entrada com bolsas aos docentes da Instituição. Notebook e laptop 
poderão entrar desde que as respectivas pastas fiquem também 
nos armários; 

III - manter silêncio absoluto nos locais solicitados e não usar o telefone 
celular (a não ser no silencioso);  

IV - comportar-se de maneira adequada e socialmente compatível com 
o ambiente da Biblioteca; 

V - não fumar, comer ou beber no interior da biblioteca; 
VI - obedecer aos horários de funcionamento da Biblioteca; 
VII - acatar as normas deste Regulamento bem como as 

recomendações dos funcionários; 
VIII - colaborar com o funcionário que efetua a conferência ao ser 

abordado após a sinalização do sistema antifurto;  
VIII - não recolocar nas estantes o material bibliográfico consultado, 

cujas obras serão depositadas sobre as mesas para coleta de 
dados estatísticos por parte do pessoal da Biblioteca; 

IX - observar o prazo de devolução dos materiais consultados; 
X - devolver os materiais nas mesmas condições em que os recebeu; 
XI - não sublocar livros ou quaisquer materiais para outro usuário; 
XII - observar as normas de uso e não sair da Biblioteca portando a 

chave do guarda-volumes;  
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XIII - fazer a reposição no prazo de 1 (um) dia, em caso de extravio ou 
perda da chave do guarda-volume e da sala de estudos, ou quando 
a mesma for colocada dentro do armário e for trancado o cadeado;  

               XIV -   não entrar com animais na Biblioteca. 
 
 
Art.6º - Das penalidades: 

 
I - o usuário que descumprir e danificar os materiais                                     

deverá ressarcir a Biblioteca; 
II - o usuário em débito com a Biblioteca não terá                                     

direito a novos empréstimos, somente poderá                                     
fazer consulta local; 

 
 

Seção IV – Acesso e Composição do Acervo 
 
 
Art.6º - A Biblioteca possui controle de acesso via catraca, circuito fechado de 

câmeras e acervo protegido permanentemente por alarme eletrônico 
antifurto.  

 
Art.7º - O acervo da Biblioteca é composto por livros, folhetos, trabalhos de 

conclusão de curso, monografias, dissertações, teses, periódicos, normas 
técnicas, DVD’s e CD-ROM’s.  

 
 

Seção V - Do empréstimo, renovação e reserva de materiais 
 
 

Art.8º - Para o empréstimo de materiais disponíveis na Biblioteca, é necessário 
que o usuário: 

 
I - apresente um documento com foto; 
II - assine o comprovante de empréstimo. 

 
Parágrafo Único – Somente o usuário cadastrado na instituição poderá 

efetuar a retirada de materiais. Automaticamente é 
suspenso o empréstimo domiciliar ao aluno que                                                                                                                              
cancelou ou trancou sua matrícula.  

 
 
Art.9º - O número de materiais disponíveis para empréstimo aos alunos e 

funcionários é de até 03 (três) e para professores 05 (cinco). 
           
 
               §1º -  Não será permitido o empréstimo de 2 (dois) ou mais exemplares da 

mesma obra.  
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§2º - Não será permitido o empréstimo domiciliar das obras de 
referência, publicações periódicas e materiais colocados em 
reserva. Excepcionalmente, a critério da Biblioteca, esses materiais 
poderão vir a ser emprestados.  

 
§3º - Monografias, Teses, Dissertações e Projetos de Pesquisa, somente 

serão emprestados mediante autorização do coordenador ou 
orientador por meio do preenchimento do Termo de 
Responsabilidade. 

 
§4º - O prazo do empréstimo domiciliar será de 07 (sete) dias corridos, 

incluindo sábados, domingos e feriados, para alunos e 15 (quinze) 
dias para professores e alunos dos cursos de pós-graduação. Para 
Empréstimos/Pesquisa o prazo será de 03 (três) horas para 
devolução do material.  

 
§5º - Durante o período de férias, a Biblioteca previamente estabelecerá 

um período de retirada permitindo que o usuário fique por um 
período maior com o material emprestado mediante preenchimento 
de um Termo de Responsabilidade. Os prazos deverão ser 
cumpridos rigorosamente, sem quaisquer exceções, posto ser a 
retirada de responsabilidade única e exclusiva do usuário. 

 
§6º - Será permitida a renovação do empréstimo somente pelo usuário 

que o fez, quantas vezes forem necessárias, desde que o material 
não esteja reservado para outro usuário. Excetuam-se os casos de 
renovações on-line, em que a quantidade permitida se limita a 02 
(duas) vezes. 

 
§7º -  A renovação será franqueada apenas aos usuários sem pendências 

com a Biblioteca. A apresentação do material será obrigatória 
quando este apresentar atraso ou reserva por parte de outro 
usuário.  

 
§8º - Somente é permitida a solicitação de reserva de materiais que 

estejam emprestados e que não estejam em poder do usuário 
solicitante.  

 
§9º - O docente poderá, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

solicitar a reserva de uma determinada bibliografia para utilização 
nos cursos ministrados, ficando vetado o empréstimo destes para 
outros fins durante o período estipulado. 

  
§10º - O atendimento das reservas obedece à ordem cronológica das 

solicitações. A obra reservada ficará disponível por (01) um dia a 
contar da data e hora da devolução. Após esse período, estará à 
disposição do segundo usuário e, assim, sucessivamente. 
Excepcionalmente, a critério da Biblioteca, o prazo da reserva 
poderá ser alterado de acordo com a demanda pelo material. O 
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usuário solicitante será informado, via Portal, que a referida obra já 
se encontra à sua disposição.  

 
 
§11º - O atraso na devolução de livros acarretará ao usuário uma 

suspensão do empréstimo domiciliar por 03 (três) dias a cada dia 
de atraso, considerando-se os sábados, domingos e feriados. A 
mesma condição aplica-se para os Empréstimos/Pesquisa. A 
Biblioteca também poderá mudar o critério de penalidade, 
passando a cobrar taxa correspondente aos dias de atraso, além da 
suspensão do empréstimo. No caso de fechamento imprevisto da 
Biblioteca, a devolução deverá ser feita no primeiro dia útil após a 
reabertura, sem suspensão do empréstimo. Ultrapassado esse 
prazo, a suspensão ocorrerá normalmente.  

 
§12º - Não serão considerados como devolvidos os materiais deixados 

nas mesas, balcões, estantes e outros lugares. A devolução se 
configurará pela entrega do Comprovante de Devolução. 
Reclamações posteriores somente serão aceitas mediante 
apresentação desse comprovante. 

            
§13º - Ocorrendo atrasos de 7(sete) dias na devolução de obras, 

por três vezes no mesmo ano letivo, o usuário terá suspenso o  
direito  de  utilização  da  Biblioteca por  um  período  de  30  (trinta)  
dias. 

 
§14º - Para a reprodução de qualquer material do acervo, deverão ser 

respeitados os direitos autorais, nos termos da legislação vigente 
(Lei 9.610 de 19/02/1998). 

  
§15º - No caso de perda ou dano total ou parcial do material emprestado 

ou consultado, este deverá ser reposto por outro idêntico, ou, na 
sua falta, por obra indicada pela Biblioteca. No caso de obra 
esgotada, o usuário deverá repor outra obra em edição atualizada e 
valor correspondente. 

 
§16º - A não-observância do disposto no parágrafo anterior acarretará ao 

usuário, além das providências pelo ressarcimento civil, a 
suspensão do direito de utilização da Biblioteca para quaisquer fins, 
independentemente da punição disciplinar prevista no Regimento 
do Centro Universitário. 

 
 

Seção VI – Do Serviço de Empréstimo Entre Bibliotecas 
 
Art.10º - São considerados usuários desse tipo de serviço a comunidade 

acadêmica da UNIFEV. 
 

§1º - Para a intermediação de publicações de outras instituições, o usuário 
deverá informar o nome da Biblioteca fornecedora, instituição a que 
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pertence, títulos e autores. A intermediação só ocorrerá mediante 
preenchimento do Termo de Responsabilidade.    

  
§2º - O limite de pedidos será de até três obras por vez. Após a         

disponibilização do material, o usuário terá 02 (dois) dias para a 
retirada do material solicitado. Após este período, o material será 
devolvido à Biblioteca de origem. Os prazos para devolução         
deverão ser rigorosamente seguidos para evitar sanções e         
cancelamento do benefício por parte da Biblioteca fornecedora.  

 
  §3º - As despesas de postagem do material ficará a cargo do usuário 

solicitante. 
 
  §4º - Aplicam-se também aos empréstimos das publicações de outras 

instituições todas as normas vigentes para os empréstimos na 
Biblioteca da UNIFEV.  

 
 

Seção VII – Do Serviço de Comutação Bibliográfica 
 

Art.11 - São considerados usuários do Serviço de Comutação Bibliográfica, os 
usuários da comunidade acadêmica e usuários externos que necessitem 
de documentos técnico-científicos para tarefas de ensino, pesquisa ou 
gerenciamento. 

 
               §1º - O usuário poderá, por intermédio da Biblioteca, solicitar e receber 

cópias de artigos de periódicos científicos (nacionais e               
internacionais) teses, anais de congressos e documentos similares, 
que não constam do acervo da Biblioteca da UNIFEV, por meio das 
Bases de Dados as quais a Biblioteca mantém convênio. Para 
solicitação, o usuário deverá preencher um Termo de 
Responsabilidade e anexar cópias impressas dos resumos dos 
documentos extraídos das Bases de Dados pesquisadas e pagar os 
valores correspondentes aos mesmos. 

 
§2º - Os valores cobrados, bem como os fluxos operacionais e prazos 

aplicados, são previamente estabelecidos pelas Bases de Dados 
conveniadas. 

 
§3º -  Depois de efetivada, a solicitação não poderá ser cancelada. Após a 

disponibilização do material, o usuário deverá comparecer na 
Biblioteca para retirada do boleto e efetuar o pagamento no prazo 
de 7 (sete) dias. 

 
§4º - Os documentos solicitados poderão ser retirados por terceiros, 

mediante o pagamento. 
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Seção VIII – Utilização das Salas de Estudo Individual e em Grupo 
 

Art.12 - As Salas de Estudo Individual atendem à comunidade acadêmica e 
usuários externos para leitura, realização de trabalhos acadêmicos e 
estudo. Somente a comunidade acadêmica poderá utilizar as Salas de 
Estudo em Grupo. 

  
§1º - Pede-se a todos os usuários, a manutenção do silêncio na Sala de 

Estudo Individual e moderação no tom de voz nas salas de Estudo 
em Grupo para não prejudicar os demais usuários.  

 
§2º - Para utilização das Salas de Estudos é necessário deixar o 

aparelho celular no modo silencioso. O usuário deverá utilizá-lo no 
Espaço Convivência.  

 
§3º - Não é necessária a reserva da Sala de Estudo Individual. 
 
§4º - O usuário deverá se dirigir à recepção da Biblioteca para retirada 

da chave e registro do horário para utilização da Sala de Estudo em 
Grupo. 

  
§5º - O usuário deverá respeitar a quantidade pré-estabelecida de 

usuários para cada sala. Não será permitida a utilização de 
cadeiras de outra sala. Não será permitida também a permanência 
de equipe com menos de 2 membros. 

 
§6º - Para cada sala, o tempo de permanência será de 2 (duas) horas, 

com possibilidade de prorrogação, desde que não haja fila de 
espera. 

 
§7º -  Professores poderão solicitar a reserva das salas, com tolerância de 

10 (dez) minutos, sob pena de perder o direito de utilizá-la, no 
período que lhe fora reservado, permitindo à Biblioteca conceder o 
uso a outro grupo que as solicitar. 

 
§8º - O usuário que reservou a sala será responsável por manter a ordem 

e a disciplina. Ao término do uso do local, o usuário deverá fechar a 
sala e entregar a chave na recepção.  

 
 
 

Seção IX – Da Reserva do Espaço Convivência 
 

Art.13 - Este ambiente está disponível para a comunidade acadêmica e usuários 
externos, para promoção cultural por meio da realização de pequenos 
shows, saraus, performances, exposições de obras de arte, fotografias e 
afins.                  

 
§1º - A reserva do horário para utilização do Espaço Convivência deverá 

ser feita na recepção da Biblioteca. 
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§2º - As apresentações devem ocorrer, preferencialmente, no intervalo 
das aulas. Caso haja necessidade de um tempo maior, caberá à 
Comissão Permanente de Biblioteca ou à Bibliotecária a análise e 
autorização.   

 
§3º - Será responsabilidade do solicitante a reserva de materiais 

audiovisuais junto à Biblioteca (com uma semana de antecedência) 
para utilização nas apresentações. Caberá à Biblioteca a requisição 
dos equipamentos ao setor de Audiovisual.                     

 
§4º - A ausência do solicitante, por período superior a 10 (dez) minutos, 

acarretará na perda do direito de utilização do espaço, permitindo à 
Biblioteca conceder o uso a outro que o solicitar.  

 
§5º - O usuário que reservou o Espaço será responsável por manter a 

ordem e a disciplina e comunicar na  Recepção da Biblioteca, o 
término do uso. 

 
 

Seção X – Da Utilização da Internet 
 

Art.14 - A Biblioteca disponibiliza o acesso à Internet, prioritariamente, à 
Comunidade Acadêmica e, quando há disponibilidade de equipamento,  
possibilita o acesso a usuários externos mediante o preenchimento do 
formulário próprio na recepção da Biblioteca.  

 
§1º - A consulta em rede é disponibilizada para fins didático-pedagógicos, 

não sendo permitido o acesso a sites de jogos, pornografia, bate-papos 
ou de relacionamentos. 

    
§2º - O usuário poderá utilizar o terminal de consulta por um período de 

meia hora. Não havendo fila de espera, ao terminar o seu horário, 
poderá permanecer no terminal, mediante renovação do registro.  

 
 

Seção XI – Da Expansão e Atualização do Acervo 
 
Art. 15 - O pedido de aquisição deverá ser apresentado pelo coordenador do curso, 
em formulário próprio, submetido à Comissão Assessora Permanente de Biblioteca 
para parecer e, se favorável, ao Pró-Reitor Administrativo para decisão. 
 
 § 1º Os materiais poderão ser indicados por alunos, professores, 

coordenadores ou pelo Colegiado do curso, ou ainda pela Assessoria 
Técnica. 

 
 § 2º Só poderão ser indicados materiais não disponíveis ou 

desatualizados no acervo da instituição, mediante justificativa da 
necessidade da aquisição e da relevância para com a proposta 
pedagógica e os objetivos do curso ou disciplina. 
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 § 3º A pessoa que indicar o material deverá conhecer previamente 
seu conteúdo e, em se tratando de atualização, deverá indicar 
sinteticamente as alterações constantes da edição mais recente. 

 
Art. 16 Toda indicação deverá conter informações completas do material, tais como 
fornecedor, contatos, valor e outras úteis, a fim de permitir maior rapidez nos 
procedimentos. 
 
Art. 17 Adotar-se-á, inicialmente, o critério de um (01) volume das obras básicas 
para cada dez (10) alunos, um (01) volume das obras complementares para cada 
quinze (15) alunos, sem prejuízo dos exemplares fixos. 
 
 § 1º O cálculo do número de alunos será feito na data do pedido e 

pela média aritmética do período e, havendo mais de um período, 
recomenda-se a aquisição à razão de sessenta por cento (60%) do 
total das obras. 

 
 § 2º Se a obra for referência a mais de um curso, o cálculo deverá ser 

feito para cada curso, isoladamente. 
 
Art. 18 Todos os cursos, por meio de seus coordenadores, deverão se reunir, pelo 
menos uma vez a cada semestre, para definir de forma equânime o planejamento e 
previsão das aquisições. 
 
 § 1º Os pedidos de alto custo somente serão aprovados se houver o 

planejamento da compra na previsão orçamentária de gastos, 
realizada antes do início do ano letivo. 

 
 § 2º O valor considerado de alto custo será definido anualmente pela 

Comissão Assessora Permanente de Biblioteca, registrado em Ata e 
apresentado à Comissão de Coordenadores pela Pró-Reitoria 
Administrativa. 

 
 § 3º A aquisição ou renovação de periódicos de alto custo ou em 

língua estrangeira deverá ser justificada pelo coordenador do curso. 
 
 § 4º O diagnóstico final da pertinência ou não da aquisição de obras e 

periódicos que não são muito consultados ou de alto custo deve ser 
emitido mediante parecer da Assessoria Técnica Educacional. 

 
Art. 19 Os critérios para aquisição de materiais que não sejam livros serão 
discutidos caso a caso entre as coordenadorias, a Comissão Assessora 
Permanente de Biblioteca e a Administração Acadêmica, quando for o caso. 
 
Art. 20 Não serão adquiridos periódicos disponíveis on line ou em alguma base de 
dados com as quais a instituição tenha convênio. 
 
 § 1º Cabe às coordenadorias indicar à Comissão Assessora 

Permanente de Biblioteca as possibilidades de se firmarem convênios 
pertinentes às áreas, assim como de replicar a divulgação de 
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consultas livres e e-books, bibliotecas virtuais ou outras bases 
disponíveis na rede, gratuitas ou conveniadas. 

 
Art. 21 Considerar-se-á como elemento norteador de alguma disposição contrária 
às desta resolução o estudo criterioso do fluxo de retirada de livros e periódicos, 
por obra ou curso, as condições políticas e estruturais da instituição no momento da 
análise e a prioridade de investimento institucional por curso praticada nos últimos 
cinco (05) anos, na busca de uma equidade relativa. 
 
 Parágrafo Único: Quaisquer outras situações não-contempladas 

nesta resolução serão submetidas à Comissão Assessora 
Permanente de Biblioteca para análise e parecer. 

 
 

Seção XII – Das Disposições Gerais 
 
Art.22 - A utilização da Biblioteca fora dos horários estabelecidos neste 

regulamento dependerá de expressa autorização da Bibliotecária, do 
Reitor ou Pró-Reitor do Centro Universitário. 

 
Art.23 - A Biblioteca não se responsabiliza pelo extravio de qualquer valor ou objeto 

particular em seu recinto. 
 
 
Art.24 - A alegação do desconhecimento do regulamento, não isenta o usuário de 

suas responsabilidades, nem de qualquer sanção a ele imputada.  
 
Art.25 - Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e deliberados em 

primeira instância pela Bibliotecária e, em segunda instância, pela 
Comissão Permanente de Biblioteca e pelo Reitor ou Pró-Reitor do Centro 
Universitário. 

 
Art.26 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua divulgação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 


