MIN I STÉRI O DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CI ÊNC I A E TECNOLOG I A DE SÃO PAULO

Portaria nº 1824 de 23 de abril de 2014
O DIRETOR DO CAMPUS MAT ÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições
legais, considerando o que consta na Portaria nº 6087, de 13 de dezembro de 2013, e o
Memorando 13/2014 GED-MTO,
RESOLVE:
Art. 1.0 - COMPLEMENTAR o regulamento de uso da Biblioteca Campus Matão
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no qual passam a constar
as seguintes normas e adequações:

CAPÍTULO VII - "DOS PROCEDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS,
RENOVAÇÃO, RESERVA E DEVOLUÇÃO"
Art. 14. Os empréstimos serão efetuados mediante apresentação do
cartão de identificação estudanti l, no caso de alunos, e mediante a apresentação do crachá de
servidores administrativos e docentes.
Parágrafo único. Não é permitido o empréstimo de mais de um
exemplar do mesmo título para o mesmo usuário.

CAPÍTULO VIII - "DOS PRAZOS"
Art. 18. Os prazos para empréstimos dos itens das coleções Didática,
Informativa, Multimeios e Acadêmica são:
CATEGORIA DE USUÁRIO
Discente
Docente
Técnico-Administrativo
Servidores lotados em outros
orgaos,
mas que exercem
atividades no IFSP

QUANTIDADE
DE ITENS
5
7
7

7 dias corridos
14 dias corridos
14 dias corridos

7

14 dias corridos

PRAZO
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§ 1º. Consideram-se como não circulantes os itens da Coleção de
Referência, que serão disponibi lizados somente para consulta local na biblioteca ou em sala de
aula, neste último caso, desde que retirados pelo docente e devolvidos na mesma data.

CAPÍTULO IX - "DOS DEVERES DOS USUÁRIOS"
Art. 19. São deveres dos usuários:

VIII. Não entrar na sala do acervo portando pastas (inclusive de
notebooks), sacolas, envelopes, mochilas, bolsas e outros objetos. Utilizar os guarda-volumes,
apresentando ao serv idor da Biblioteca documento de identificação para emprestar a chave dos
mesmos.

CAPITULO XI - "DA UTILIZAÇÃO DO GUARDA-VOLUMES"
Art. 22. A Biblioteca di sponibilizará aos usuários um guarda-volumes
para que estes possam preservar seus pertences, a fim de permitir o cumprimento do disposto no
inci so VIII do artigo 19 do presente Regulamento.
Parágrafo único: O guarda-volumes somente poderá ser utilizado
enquanto o usuário permanecer nas dependências da Biblioteca. Para sua utilização é necessária a
apresentação do cartão de identificação ao servidor da Biblioteca, que lhe confiará a chave do
guarda-volumes. O descumprimento do disposto neste parágrafo será considerado como
transgressão das regras impostas pelo presente Regu lamento.

CAPITULO XII - "DA UTILIZAÇÃO DA SALA DO ACERVO E DAS SALAS DE
ESTUDO"
Art. 23. Os ambientes da Biblioteca servem para realização de estudo e
trabalho em grupo de acadêmicos da Instituição, não podendo ser requisitado e utilizado para
reuniões particulares.
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CAPITULO XIII - "DA UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES"
Art. 24. O uso do computador deverá ser agendado previamente,
podendo ser utilizado sem este ato, caso não esteja reservado para outro usuário.
Art. 25. O usuário utilizará o computador pelo período máximo de trinta
minutos, podendo ser prorrogado caso não esteja reservado.
Art. 26. O uso do computador é permitido somente para pesquisa e
elaboração de trabalhos acadêmicos. Não estão autori zadas alterações na configuração do
sistema, jogos, instalação de programas ou acesso a sites de bate-papo, a sites com conteúdo
pornográfico, acesso a comunidade virtuais, e demais sites considerados inadequados às
atividades acadêmicas e de pesquisa, os quais não condizem com os objetivos da Instituição
Educacional.
Parágrafo único: A prática reiterada de quaisquer das situações previstas
no caput, assim considerada a segunda incorrência em quaisquer dos casos, é penalizada com a
proibição de uso dos equipamentos pelo usuário infrator, por período detem1inado pelo
bibliotecário, sem prejuízo de formulação de representação disciplinar conta o transgressor.

CAPÍTULO XIV - "DAS DISPOSIÇÕES GERAIS"
Art. 27. A definição e divulgação do horário de funcionamento da
Biblioteca Campus Matão é de responsabilidade da Direção-Geral, respeitando a demanda e a
realidade local.
Art. 28. A Direção-Geral do campus poderá emitir normas
complementares a este regulamento, no que se refere à especificidade do campus.
Art. 29. Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela
Direção-Geral do campus após ouvir o bibliotecário responsável.

Art. 2.º - As alterações passam a vigorar a partir da publicação desta Po11aria e o
Regulamento de Uso da Biblioteca Campus Matão fica estabelecido conforme anexo.
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REGULAMENTO DE USO DA BIBLIOTECA CAMPUS MATÃO
DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CAPÍTULO 1
DO REGULAMENTO E SUA APLICAÇÃO

Art.1° O presente regulamento visa disciplinar os procedimentos de funcionamento da Bibl ioteca Campus

Matão do Instituto Federa l de Educação, Ciência e Tecnologia de São Pau lo - IFSP, em conformidade
com a Portaria 6.087, de I3 de dezembro de 20 13, que regulamenta o uso das Bibl iotecas do IFSP.

Art.2° Ficam suj eitos a este regulamento todos os usuários da comun idade interna e externa da Biblioteca
Campus Matão do IFSP.

§1º Entende-se por comunidade interna os discentes regularmente matricu lados em cursos

oferecidos pelo Campus Matão do íFSP, servidores técnico-administrativos do quadro efetivo da
instituição, docentes efetivos, substitutos ou temporários e servidores lotados em outros órgãos, mas que
exercem atividades no IFSP.
§2° Entende-se por comunidade externa todas as pessoas que não possuem vínculo acadêmico ou

trabalhista com o Campus Matão do IFSP.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 3° A Biblioteca Campus Matão do IFSP tem como objetivos:
1.

Atender a comun idade interna fornecendo suporte ao desenvolvimento dos
c ursos ofertados, estimulando as atividades de ensino, pesq uisa e extensão por
meio da consulta local e empréstimo de itens do acervo.

II. Atender a comunidade externa, fornecendo apoio à pesquisa e à extensão por
meio da consulta local do acervo.
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CAPÍTULOID
DOS SERVIÇOS OFERECIDOS

Art. 4º A Biblioteca Campus Matão do IFSP oferece os seguintes serviços:
1.

Consulta local ao acervo;

li. Empréstimo de itens do acervo à comun idade interna e externa;
Ili. Levantamento bibliográfico no catálogo da biblioteca e/ou no acervo de outras
instituições;
IV. Comutação bibliográfica;
V. Acesso à base de dados on fine especializada nas diversas áreas do
conhecimento;
VI. Orientação para normali zação bibliográfica, de acordo com as normas da
Associação Bras ileira de Normas Técnicas e outras normas que venham ser
so licitadas por áreas específicas.

Parágrafo único: De acordo com as suas poss ibilidades, a Biblioteca Campus Matão do lFSP poderá
oferecer outros serviços, tais como: acesso à internet, consulta ao portal de periódicos da Capes,
divulgação de materiais bibliográficos e outros.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DO (A) BIBLIOTECÁRIO (A)

Art.5º A Biblioteca Campus Matão do IFSP é coordenada por um (a) Bibliotecário (a) a quem compete as
atividades de:

1.

Processamento técnico, que envolve: Registro, Classificação, Catalogação,
Indexação, Preparo físico, Atualização de bases de dados e demais rotinas
necessárias.
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li.

Desenvolvimento de coleções, tais como: Avaliação, Seleção, Descarte,
Desbastamento, Aquisição e outros necessá rios para o bom desempenho do
setor.

Ili. Fornecimento de material informacional para consultas, estudos, pesquisas e
apoio aos cursos ministrados no IFSP.
IV. Orientação sobre o funcionamento da biblioteca.
V.

Assistência ao usuário no levantamento bibliográfico e na normalização de
trabalhos técnico-científicos e escolares.

VI. Manutenção de intercâmbio com bibliotecas e centros de documentação de
Institu ições Congêneres.
VII. Promoção de eventos com a finalidade de maior integração entre a biblioteca e
a comunidade interna e externa.
VIII. Controle dos bens patrimoniais da biblioteca, zelando pela sua conservação.
IX. Orientação de seus auxiliares em suas atividades.

CAPÍTULO V
DO ACERVO

Art.6º. O acervo da Biblioteca Campus Matão do IFSP é composto por:
1.

Coleção de Referência: dicionários, enciclopédias, atlas, normas técnicas,
periódicos e similares.

li.

Coleção Didática: obras que constam na bibliografia das disciplinas dos cursos
oferecidos;

Ili. Coleção Acadêmica: trabalhos acadêmicos produzidos pela comunidade do IFSP;
IV. Coleção Informativa de Consulta e Estudo: obras que não constam na
bibliografia dos cursos oferecidos;
V. Coleção de Multimeios: materiais aud iovisuais e sim ila res.
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Art. 7° O desenvolvimento do acervo dar-se-á por me io de doação, permuta, compra, convênios o u por
outros me ios admitidos na legis lação.

Art. 8º Para fin s de empréstimo, as obras que compõem o acervo são classificadas como circulantes e
como não-circulantes, assim definidas:

1.

Obras c irculantes são aquelas que estão à disposição para empréstimo;

li. Obras não circulantes são aquelas que têm o seu uso restrito à consul ta loca l.

Parágrafo único: Um exemplar de cada obra da coleção didática será classificado como não-circulante.

CAPÍTULO VI
DO CADASTRO

Art. 9º Para acesso aos serviços oferecidos pela Biblioteca, bem como a realização de empréstimo de
materiais, o usuário interno deverá se cadastrar previamente, com preenchimento de formulário próprio e
de termo de ciência das normas contidas neste regulamento.

Parágrafo único: Para o cadastro de al unos menores de 18 (dezoito) anos, o formulário para cadastro e o
termo de ciência deverão ser assinados pelo responsável.

Art. 10. O cadastro será cancelado nos segu intes casos:
1.

Alunos em processo de trancamento e cancelamento de matrícula;

li. Alunos formados;
111. Docentes e funcionários que deixarem de pe1tencer ao quadro de servidores deste

IFSP.

Art. 11. Os discentes e professores substitutos e temporários deverão renovar seu cadastro a cada início
de semestre letivo.
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Art. 12. Para acesso aos serviços de consulta ao acervo, o usuário externo não precisa de cadastro,
bastando apenas trazer um documento de identidade com foto.

CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS, RENOVAÇÃO, RESERVA E DEVOLUÇÃO

Art. 13. Os pedidos de empréstimos, renovação e reserva, bem como as devoluções, deverão ser
realizados na Biblioteca do Campus Matão.

Parágrafo único. Os usuários que possuem pendência com a biblioteca não poderão fazer novos
empréstimos, renovações e reservas até regularizarem sua situação junto à Biblioteca.

Art. 14. Os empréstimos serão efetuados mediante apresentação do cartão de identificação estudanti l, no
caso de alunos, e mediante a apresentação do crachá de servidores admini strativos e docentes.

Parágrafo único. Não é permitido o empréstimo de mais de um exemplar do mesmo título para o mesmo
usuário.

Art. 15. As devoluções deverão ser feitas dentro dos prazos estabelecidos neste regulamento, sendo que o
usuário que descumpri-los estará em fa lta com a biblioteca e sujeito às penalidades previstas.

Art. 16. A renovação poderá ser realizada desde que a obra não esteja reservada para outro usuário.

Art. 17. O usuário poderá solicitar reserva de obras que estiverem emprestadas, devendo retirá-la em até
24 horas após a data de sua devolução.

Parágrafo único. O usuário que estiver com uma obra em seu poder não poderá reservá-la.
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CAPÍTULO VIll
DOS PRAZOS
Art. 18. Os prazos pa ra empréstimos dos itens das coleções Didática, Informati va, Multime ios e
Acadêmica são:

CATEGORIA DE USUÁRIO

QUANTIDADE DE
ITENS

PRAZO

Discente

5

7 dias corridos

Docente

7

14 dias corridos

T écnico-Administrati vo

7

14 dias corridos

7

14 dias corridos

Servidores
ó rgãos,

lotados
mas

que

em

outros
exercem

atividades no IFSP

§ 1°. Cons idera m-se como não circula ntes os itens da Coleção de Referência, que serão disponibilizados
some nte para consulta local na biblioteca ou em sala de aula, neste último caso, desde que reti rados pelo
docente e devolvidos na mesma data.

CAPÍTULO IX
DOS DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 19. São deveres dos usuários:
1.

Obedecer às normas estabelecidas neste regulamento e demais normas compleme ntares
estabe lecidas pela direção-geral do camp us;

li .

Devolver o material e mprestado na data estabelecida;

111.

Preservar o patrimônio e o acervo da Biblioteca;

TV.

Repor ou indenizar o LFSP pe lo patrimônio extrav iado ou danificado;

V.

Respe itar os fu nc ionários e demais usuários da Biblioteca;

V I.

Não utilizar a parelhos sonoros e apare lhos celulares;

VII.

Não fumar, be ber e/o u comer nas dependênc ias da Biblioteca;
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VJII.

Não entrar na sala do acervo portando pastas (inclusive de notebooks), sacolas, envelopes,
mochilas, bolsas e outros objetos. Utilizar os guarda-volumes, apresentando ao servidor da
Biblioteca documento de identificação para emprestar a chave dos mesmos.

CAPÍTULO X
DAS PENALIDADES

Art. 20. O descumprimento dos prazos por partes dos usuários inscritos na Biblioteca implicará o
impedimento de empréstimo e renovação de obras pelo prazo de 2 (dois) dias corridos de penalidade para
cada dia e para cada obra em atraso.

Art. 21. Em caso de extravio ou dano do material de acervo, o usuário deverá repor a obra extrav iada ou
danificada à Biblioteca do IFSP. Em caso de impossibilidade deverá indenizar o IFSP no va lor da obra
extraviada ou danificada por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU.

Parágrafo único. A penalidade a que se refere o caput deste artigo segue os proced imentos das normas
estabelecidas pelo Regime Disciplinar do Corpo Discente para os usuários discentes e pelo Estatuto do
Servidor Público para os usuários docentes e técnico-administrativos e não isenta o usuário de outras
sanções estabelecidas.

CAPITULO XI
DA UTILIZAÇÃO DO GUARDA-VOLUMES

Art. 22. A Biblioteca disponibilizará aos usuários um guarda-volumes para que estes possam preservar
seus pertences, a fim de permitir o cumprimento do disposto no inciso VIII do a rt igo 19 do presente
Regulamento.

Parágrafo único: O guarda-volumes somente poderá ser utilizado enquanto o usuário permanecer nas
dependências da Biblioteca. Para sua utilização é necessária a apresentação do cartão de identificação ao
servidor da Biblioteca, que lhe confiará a chave do guarda-volumes. O descumprimento do disposto neste
parágrafo será considerado como transgressão das regras impostas pelo presente Regulamento.
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CAPITULOXIl
DA UTILIZAÇÃO DA SALA DO ACERVO E DAS SALAS DE ESTUDO

Art. 23. Os ambientes da Biblioteca servem para realização de estudo e trabalho em grupo de acadêmicos
da Instituição, não podendo ser requi sitado e utilizado para reuniões particulares.

CAPITULOXID
DA UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES

Art. 24. O uso do computador deverá ser agendado previamente, podendo ser uti lizado sem este ato, caso
não estej a reservado para outro usuário .

Art. 25. O usuário utilizará o computador pelo período máximo de trinta minutos, podendo ser
prorrogado caso não esteja reservado.

Art. 26. O uso do computador é permi tido somente para pesquisa e elaboração de traba lhos acadêmicos.
N ão estão auto rizadas alterações na configuração do sistema, j ogos, instalação de programas ou acesso a
sites de bate-papo, a sites com conteúdo pornográfico, acesso a comunidade virtua is, e demais sites
cons iderados inadequados às atividades acadêmicas e de pesquisa, os quais não cond izem com os
objeti vos da Instituição Educacional.

Parágrafo único: A prática reiterada de qua isquer das situações previstas no caput, assim considerada a
segunda incorrência em quaisquer dos casos, é penalizada com a pro ibição de uso dos eq uipamentos pelo
us uário infrator, por período determinado pelo bibliotecário, sem prejuízo de formul ação de representação
disciplinar conta o transgressor.
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CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27.

A definição e divulgação do horário de funcionamento da Biblioteca Ca111pus Matão é de

responsabilidade da Direção-Geral, respeitando a demanda e a realidade local.

Art. 28. A Direção-Geral do ca111pus poderá emitir nonnas complementares a este regulamento, no que se
refere à especificidade do ca111pus.

Art. 29. Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Direção-Geral do campus após ouvir o
bibliotecário responsável.
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