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BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS 

 
 
 

 

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA DO IFMA – CAMPUS ZÉ DOCA 

 

Institui o novo regulamento da biblioteca 

do IFMA – Campus Zé Doca.  

 

 

CAPÍTULO I  

 

 DO OBJETIVO E SUA APLICAÇÃO 

 

Art. 1º O presente Regulamento tem por objetivo normatizar e regular os serviços e 

circulação de materiais da Biblioteca do IFMA – Campus Zé Doca, disponibilizados a 

todos os usuários. 

Art. 2° São destinatários deste regulamento todos os usuários da Biblioteca 

independente da sua categoria.  

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Art. 3º A Biblioteca Machado de Assis é um órgão de apoio educacional as 

atividades desenvolvidas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – IFMA, Campus Zé Doca, sendo subordinada diretamente à Diretoria de 

Desenvolvimento de Ensino - DDE. 

Art. 4º A Biblioteca funciona de segunda à sexta-feira, ininterruptamente, das 7: 30 h 

às 21 h. 

Parágrafo único: os dias e horários mencionados no caput deste artigo 

poderão ser alterados por conveniência do serviço, a critério da administração, da 

Biblioteca e da Direção do IFMA – Campus Zé Doca. 

Art. 5º A Biblioteca é franqueada aos docentes, discentes e técnicos administrativos 



 
 

2 
 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão campus Zé 

Doca para o desempenho de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Parágrafo único: a comunidade local também poderá ter acesso ao acervo da 

biblioteca de acordo com os preceitos deste Regulamento. Somente será permitido 

entrar portando materiais para anotações (lápis, caneta, folha). Durante a 

permanência no recinto da Biblioteca mochilas e bolsas devem ficar no local 

reservado para tal fim. 

Art. 6º Não é permitido entrar com vestimentas que possam esconder qualquer tipo 

de suporte, como jalecos e jaquetas. 

Art. 7º Não é permitido fumar, ingerir alimentos e bebidas, utilizar aparelhos sonoros 

(em volume ambiente), nas dependências da Biblioteca. 

Art. 8º É permitido o uso de aparelho celular, porém não poderá interferir na ordem e 

bem-estar do ambiente. 

 
CAPÍTULO III 

Das responsabilidades dos Auxiliares de Biblioteca e do Bibliotecário 

 

Art. 9º. Os Auxiliares de Bibliotecas devem seguir a Resolução n.75, de 28 de abril 

de 1973. 

Art. 10º. A responsabilidade da administração, da organização e de todas as 

atividades da biblioteca e tarefas desempenhadas por Auxiliares estão a cargo de 

um (a) Bibliotecário (a) responsável. 

Art.11 Os Auxiliares de Biblioteca devem, ao prestarem atendimento aos usuários, 

proceder da seguinte forma:  

I. Recebê-los com todo zelo e recursos ao seu alcance no atendimento;  

II. Prestar assistência profissional, não se recusando a fazê-la, salvo por 

relevante motivo estabelecido em normas ou leis;  

III. Tratá-los com respeito e sem discriminação de qualquer natureza;  

IV. Orientá-los quanto às técnicas de pesquisa, normas e serviços da 

biblioteca. 

Art. 12 Aos Bibliotecários cabem seguir a Lei 4.084 de 30 de junho de 1962 e 

demais legislações inerentes ao cargo. 
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CAPÍTULO IV 
 

DA CARTEIRA DA BIBLIOTECA 
 
 
Art. 13 O aluno e o servidor para usufruir do empréstimo domiciliar necessitam 

efetuar o Cadastro na Biblioteca Machado de Assis.  O referido cadastro deve ser 

efetuado diretamente no Sistema de Gestão da Biblioteca. 

Art. 14 A Carteira da Biblioteca é fornecida mediante apresentação de documento de 

identidade, comprovante de residência, duas fotos (3x4), CPF, comprovante de 

residência. Se o mesmo for servidor deve apresentar crachá da instituição ou 

qualquer outro documento que o qualifique como tal. 

Parágrafo único: o usuário só poderá realizar o cadastro após o 

treinamento do Módulo I (Utilização do acervo, Comportamento na biblioteca e 

Serviços referência) do Programa de Treinamento de Usuários da Biblioteca. 

Art. 15 A Carteira da Biblioteca é de uso pessoal e intransferível. 

Art. 16 A Carteira da Biblioteca é válida enquanto o usuário estiver vinculado ao 

IFMA, Campus Zé Doca. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
 

Art. 17 A Biblioteca forma e desenvolve suas coleções para atender a demanda da 

comunidade acadêmica do IFMA – Campus Zé Doca, oferecendo os seguintes 

serviços: 

I. Empréstimo domiciliar; 
II. Consulta local; 
III. Devolução; 
IV. Renovação in loco e por email; 
V. Reserva; 
VI. Acesso à Internet; 
VII. Treinamento ao usuário; 
VIII. Confecção de ficha catalográfica; 
IX. Orientação à normalização de trabalhos acadêmicos; 
X. Do acesso ao Portal CAPES; 
XI. Emissão de Declaração de nada consta; 
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Seção 1 
 

DO EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 
 

Art. 18 O empréstimo de materiais só é permitido aos usuários com a Carteira da 

Biblioteca, que não possuam nenhuma pendência com a mesma. 

Art. 19 Cada usuário terá apenas um cadastro na Biblioteca, independentemente da 

quantidade de cursos ou categorias que ele pertença. 

Art. 20 O empréstimo domiciliar é individual, pessoal e intransferível. O usuário será 

responsável pela guarda e conservação da(s) obra(s) emprestadas em seu nome. 

Art. 21 Competirá à Biblioteca restringir ou ampliar o prazo, o número de exemplares 

ou suspender a circulação de determinadas obras, bem como solicitar a devolução 

antes do prazo, quando necessário. 

Parágrafo único: acontecendo umas das ações previstas no caput deste artigo 

a direção da biblioteca é obrigada a motivar suas decisões.    

Art. 22 Os prazos de empréstimo domiciliar, bem como as quantidades de material 

permitidas por usuários estão definidos da seguinte forma:  

I. Alunos até 2 livros pelo período de 7 dias consecutivos; 

II. Servidores e contratados até 2 livros pelo período de 7 dias; 

Art. 23 Para efeito de contagem de dias serão considerados os finais de semana, 

feriados e pontos facultativos (inclusive para contagem de atrasos). 

Art. 24 Materiais não convencionais para uso em sala de aula: obras de coleção, 

atlas, mapas, slides, etc., podem ser requisitados previamente pelo professor 

responsável pela disciplina. 

Art. 25 Só poderá ser concedido o empréstimo de dois títulos de cada área do 

conhecimento. E apenas um livro de cada título. 

Art. 26 O empréstimo será efetuado somente pelo próprio usuário, não sendo 

permitida a retirada por terceiros. 

Art. 27 É vedado o empréstimo ao usuário, quando possuir pendências (suspensão 

ou empréstimo em atraso). 

Art. 28 É vedado o empréstimo de obras de referência como dicionários, 

enciclopédias, biografias, atlas. Além de periódicos (revistas) e jornais, bem como, 

livros com apenas um exemplar na estante (consulta local). 

Art. 29 A não devolução dos livros, na data prevista implicará no pagamento de 

multa diária de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por cada título atrasado. 
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Seção 2 
 

DA CONSULTA LOCAL 
 
Parágrafo único: A comunidade em geral, pode realizar apenas a consulta local, de 

até 3 livros, mediante apresentação e depósito de um documento de identificação 

com foto (RG, CNH ou Carteira profissional), que será devolvido no momento da 

devolução do material consultado. As consultas realizadas internamente deverão ser 

registradas para controle do acervo. 

 
Seção 3 

 
DA DEVOLUÇÃO 

 
Art. 30 O usuário deverá observar a data de devolução na carteira da biblioteca a fim 

de evitar multa diária. Se houver alguma impossibilidade para devolver o livro o 

usuário poderá renová-lo e em seguida devolvê-lo sem multa. 

Art. 31 O livro deverá ser devolvido nos horários de funcionamento da Biblioteca em 

perfeito estado. 

Art. 32 Quando o aluno não devolver o(s) livro(s) na data prevista ficará impedido de 

realizar novos empréstimos até que ele pague a multa correspondente aos dias de 

atrasos e de livros. 

Art. 33 O usuário ao devolver o material deve aguardar a avaliação do mesmo, feita 

pelo funcionário da Biblioteca, para que seja verificado algum dano. 

Art. 34 O usuário é responsável pelo material até que o processo de devolução 

esteja concluído. 

Art. 35 Se o prazo para devolução não for seguido à biblioteca deverá notificar o 

usuário. Se após a notificação o usuário se recusar a fazer a devolução, a biblioteca 

abrirá um processo administrativo informando a Direção de Ensino da ausência do 

bem, pois a não devolução do bem leva a biblioteca considerar que o bem foi 

extraviado. A Direção encaminhará o processo ao setor de patrimônio. A partir daí 

os trâmites são diferentes para servidores e alunos, mas considerando já o bem 

como extraviado: 

I. Se for aluno, tem que ser conforme o Regimento Disciplinar Discente; 

II. Se for servidor, de acordo com a IN CGU 04/2009. 
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Art. 36 O usuário será novamente notificado só que pelo Setor de Patrimônio para 

devolver o bem público. Se não o fizer, o processo pode chegar ao ressarcimento do 

valor do bem, de um livro igual ao extraviado ou a inscrição da dívida ativa da união. 

A quitação da pendência não isenta o usuário da multa diária. 

Art. 37 Nos casos de perda, extravio ou dano do livro emprestado será exigido à 

substituição do mesmo, contudo o dano deve ser informado à Biblioteca.  

Art. 38 Em caso de dano provocado por água e outros danos leve o material de 

imediato para a Biblioteca, que possui técnicas de restauro do livro. 

 

Seção 4 
 

DA RENOVAÇÃO 
 

Art. 39 O empréstimo poderá ser renovado por até duas vezes, desde que o livro 

não esteja em lista de reserva e nem em atraso. 

Art. 40 Os livros de química, tecnologia de alimentos e matemática só poderão ser 

renovados por duas vezes, desde que tenham outros exemplares na estante. 

Art. 41 A renovação in loco só será efetuada mediante a apresentação do livro.  

Art.42 Os livros poderão ser renovados pela Internet através do email institucional: 

biblioteca.zedoca@ifma.edu.br. 

Art. 43 o usuário com débito só poderá efetivar a renovação após o pagamento da 

dívida. 

 
Seção 5 

 
DA RESERVA 

 

Art. 44 O usuário que desejar retirar obras que estejam emprestadas, poderão 

reservá-las, observando-se a ordem cronológica de precedência das reservas. 

§ 1º Quando reservadas, as obras serão mantidas à disposição do solicitante no 

prazo de 24h, e, decorrido este prazo o usuário será automaticamente cancelado da 

reserva e o material será emprestado para o próximo solicitante da lista de espera. 

§ 2º O usuário deverá estar atento às informações da reserva no balcão de 

atendimento, principalmente nos prazos estipulados para verificar sua solicitação.  

§ 3º O usuário só poderá reservar obra que não esteja em seu poder, e observar se 

a mesma possui reservas anteriores.  

mailto:biblioteca.zedoca@ifma.edu.br
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Art. 45 A reserva de materiais para empréstimos poderá ser feita através do balcão 

de atendimento, aguardando o registro no formulário pelo atendente. 

Parágrafo único. O cancelamento da reserva poderá ser efetuado, a qualquer 

momento, pelo próprio usuário no balcão de atendimento, ou pela interface Web do 

sistema da Biblioteca. 

Art. 46 A modalidade reserva é permitida aos usuários que não tenham pendências 
com a Biblioteca. 
 

Seção 6 
 

DO ACESSO À INTERNET 
 

Art. 47 Os usuários poderão dispor dos computadores da Biblioteca para o acesso à 

Internet que deverá ser estritamente para pesquisa relacionada às atividades 

acadêmicas. 

Art. 48 O horário para acesso à Internet será das 7: 30h às 21:00h. 

Art. 49 Cada usuário terá o direito a utilizar este serviço no máximo por 1 (uma) 

HORA podendo ser prorrogado caso não haja outro usuário esperando para utilizar 

o mesmo computador.   

Parágrafo único. Esgotado o prazo de acesso à Internet, estabelecido no 

caput, o usuário deverá retirar-se a fim de permitir o uso deste serviço pelo próximo 

usuário. E, caso o usuário se recuse será advertido pelo funcionário da Biblioteca, 

podendo haver outras punições.  

Art. 50 Não será permitida a presença e acesso de mais de 02 (dois) usuários em 

um único computador, no mesmo horário de acesso à Internet.   

Art. 51 O controle do acesso é realizado por sistema de LAN para fins de 

organização, cronometragem do tempo e levantamentos estatísticos. 

Art . 52 É proibido: 

I. baixar arquivos e jogos; 

II. remover programas dos equipamentos; 

III. sites de conteúdo pornográfico. 
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Seção 7 

DO TREINAMENTO DE USUÁRIO 

 

Art. 53 O treinamento do usuário será no ambiente da biblioteca para melhor 

familiarizá-los com as rotinas, normas, organização e disponibilização das matérias 

nas estantes. Este treinamento abrangerá esclarecimentos sobre: o regulamento da 

biblioteca; como localizar material informacional nas estantes: livros, monografias, 

CD’S, obras de referência e periódicos; como se comportar na biblioteca; e, acesso 

a base dados. 

Art. 54 O treinamento destina-se a alunos, professores e técnicos administrativos do 

IFMA, Campus Zé Doca cadastrados na biblioteca. 

Art. 55 Para realizar o treinamento é necessário que o usuário procure a biblioteca, 

veja os horários disponíveis para treinamento e faça seu agendamento. Este poderá 

ser realizado em qualquer dia da semana, durante o horário de funcionamento da 

biblioteca. 

Parágrafo único: em casos excepcionais, o treinamento poderá ser 

cancelado, com aviso prévio dos bibliotecários responsáveis caso não haja um 

número mínimo de usuários inscritos para o treinamento, ou em caso fortuito ou de 

força maior. 

Seção 8  

DA SOLICITAÇÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA 

 

Art. 56 A confecção da ficha catalográfica deve ser solicitada quando a monografia 

(TCC) estiver em fase de impressão, sendo, também, obrigatória sua aquisição pela 

biblioteca por depósito legal em meio físico: impresso e digital. 

Art. 57 Para a elaboração da ficha catalográfica, o Bibliotecário responsável se 

norteará pelas regras e normas do Código de Catalogação Anglo-Americano. Este 

serviço é gratuito a comunidade acadêmica do IFMA Campus Zé Doca. 

§ 1º O vínculo do autor com o IFMA Campus Zé Doca (por ser aluno, 

professor ou tec. administrativo) não caracteriza que a obra é publicação do Instituto.  

§ 2º Este serviço só poderá ser solicitado pelo próprio autor ou seu orientador.  

Art. 58 A solicitação da ficha catalográfica poderá ser feita através de e-mail ou 

diretamente no balcão de atendimento.  Em ambos os casos o solicitante deverá: 

I. Disponibilizar: a capa; folha de rosto; Resumo em português com palavras-
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chave; sumário;  

II. Informar a quantidade de folhas da obra (incluindo anexos) e se ela possui 

ilustrações (desenhos, figuras, fotos etc. exceto tabelas); 

III. Informar um e-mail para recebimento. 

Parágrafo único. A ficha será enviada por e-mail. Em até 3 (três) dias úteis a 

contar da solicitação no balcão de atendimento ou aviso de recebimento por parte de 

um bibliotecário por e-mail a ficha será entregue. O usuário que possuir alguma 

PENDÊNCIA com a biblioteca só a receberá a ficha catalográfica após quitar seus 

DÉBITOS.  

 

Seção 9 

DA ORIENTAÇÃO À NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

Art. 59 Terão direito a este serviço somente os alunos de nível superior que estão 

devidamente matriculados na Disciplina de Monografia. 

Art. 60 É obrigatório seguir às normas da ABNT (Associação Brasileira e Normas 

Técnicas).  

Art. 61 O aluno deverá solicitar orientação referente a itens da norma apenas e não 

a toda estrutura do trabalho, pois as demais dúvidas precisam ser sanadas durante 

a Disciplina de Metodologia Cientifica. 

Art. 62 Será facultativo a ministração de cursos de normalização de trabalhos 

acadêmicos na Biblioteca.  

 

Seção 10 
 

DO ACESSO AO PORTAL CAPES 
 
Art. 63 O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a 

instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica 

internacional.  

Art. 64 Os usuários da biblioteca poderão solicitar treinamento diretamente no 

balcão de atendimento ao bibliotecário, que por sua vez formará turmas 

interessadas em aprender a pesquisar nas bases de dados. 
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Seção 11 
 

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO NADA CONSTA 
 
 
 

Art. 65 Nada Consta é um documento emitido pela Biblioteca atestando que o 

usuário não apresenta nenhuma pendência (multas, empréstimos). A solicitação é 

feita pelo usuário que deverá comparecer a Biblioteca com Carteira da Biblioteca ou 

um documento de identificação com foto. 

Art. 66 Um levantamento minucioso deve ser realizado para investigar se o usuário 

possui pendências. Não havendo nenhuma pendência o documento é emitido. Para 

efeito de organização será anotado no cadastro do usuário a data de emissão de 

todos as declarações emitidas.  

Art. 67 Após a emissão do Nada Consta, o usuário terá a carteira da biblioteca 

bloqueada e não poderá realizar empréstimos.  

Art. 68 Caso o Nada Consta seja solicitado por outra pessoa é necessário 

apresentar Procuração registrada em cartório e documento de identificação com foto 

do procurador. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS 

 
 
Art. 69 São deveres dos usuários:  

I. Preservar o acervo da Biblioteca, bem como mobiliário e equipamentos;  

II. Deixar sobre as mesas o material utilizado nas consultas;  

III. Zelar pela fala moderada e discreta na Biblioteca; 

IV. Abster-se de comer, beber, fumar, utilizar equipamentos que emitam sinais 

sonoros (celular, mp4 entre outros) e realizar trabalhos de recortes no espaço da 

Biblioteca;  

V.Utilizar o guarda-volumes para deixar pastas, bolsas, sacolas e outros objetos, 

durante sua permanência na Biblioteca. Na falta de guarda-volumes, deixar sobre a 

mesa apenas o material de pesquisa e o necessário para estudo;  
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VI. Efetuar a renovação ou a devolução do material emprestado até o dia do 

vencimento do prazo de devolução;  

VII. Pagar a multa estabelecida, no caso de devolução de material com atraso; 

VIII. No caso de extravio, perda, roubo, rasuras, anotações ou outros danos físicos 

constatados no material emprestado, notificar imediatamente a Biblioteca, para 

evitar cobrança de multa, e posteriormente, indenizar a Biblioteca com exemplar 

idêntico e, na falta deste (em caso de obra esgotada), com obra similar ou de igual 

valor, conforme política de desenvolvimento de coleções.  

IX. Atender ao pedido de devolução antecipada do material emprestado, quando 

solicitado pela Biblioteca, por razões técnicas ou de qualquer natureza – conforme 

novo prazo acordado;  

X. Atender ao pedido de comparecimento na Biblioteca, quando solicitado – 

conforme prazo acordado;  

XI. Respeitar e acatar as recomendações dos funcionários da Biblioteca, no que se 

refere ao uso de seus serviços, produtos, espaço e equipamentos;  

XII. Devolver à Biblioteca o material em seu poder quando do seu desligamento do 

IFMA;  

XIII. Solicitar Declaração de Nada Consta na Biblioteca para solicitação de 

certificados, trancamento ou cancelamento de matrícula 

XIV. Manter a ordem no recinto das bibliotecas e respeitar os funcionários da 

Biblioteca. 

XV. É de responsabilidade do usuário zelar pela conservação e preservação dos 

livros e demais materiais e equipamentos da Biblioteca. 

 

 
______________________________________ 

Zilvania Maria Menezes da Silva Pimentel 
Bibliotecária Documentalista 
 
 
______________________________________ 
Andreza Luiza Souza Coutinho Costa 
Bibliotecária Documentalista 
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APROVAÇÃO 

 

 

Zé Doca           /           /2018. 

 

 

______________________________________ 

Eduardo Henrique de Carvalho Moura 
Diretoria de Desenvolvimento de Ensino 
 
 
 
 
______________________________________________ 

Davina Camelo Chaves 
Direção Geral 
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ANEXO 1- COMUNICADO DE PERDA E ROUBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNICADO  

FO-AD-01 

REV.00 

03/10/2018 

ELABORAÇÃO BIBLIOTECA APROVAÇÃO DIRETORIA 
DE ENSINO 

COMUNICADO  
 
 

Venho comunicar à Biblioteca Machado de Assis Campus Zé Doca que 
eu,______________________________________________________________________________
__RG_________________________CPF:_______________________________(danifiquei ou 
perdi) o livro pertencente ao patrimônio da Instituição.   
Título:___________________________________________________________________________ 
Autor:___________________________________________________________________________, 
Registro:____________, mas comprometo-me a repor a obra no prazo máximo de 60 dias ou 
ressarcir o dano em espécie (valor do livro) caso o livro não esteja mais à venda nas livrarias ou 
sebos para que outro livro possa substituir o exemplar em questão. 
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ANEXO 2- DECLARAÇÃO DE REEMBOLSO DE LIVRO 

 

 

 

Declaramos que o usuário,______________________________________________ 

matrícula,_____________entregou um exemplar do livro______________________ 

___________________________________________________________________ 

para repor igual exemplar registrado com o Número: ______________ perdido sob 

sua tutela (em empréstimo domiciliar) nesta biblioteca. (Anexar nota fiscal 

autenticada com a assinatura do comprador). 

 

 

Zé Doca ____/_____/_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE REEMBOLSO DE 
LIVRO 

FO-AD-02 

REV.00 

03/10/2018 

ELABORAÇÃO BIBLIOTECA APROVAÇÃO DIRETORIA 
DE ENSINO 
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DECLARAÇÃO NADA CONSTA DA BIBLIOTECA 

MACHADO DE ASSIS 

 

 

Declaramos para os devidos fins que 

_______________________________________________________________ concludente 

do Curso de_______________________________________, não possui pendência junto a 

Biblioteca. 

 

Zé Doca (MA), __________ de _____________ de 2018. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Biblioteca / Campus Zé Doca 

Mat : 

 

 

 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE NADA CONSTA 

FO-AD-03 

REV.00 

03/10/2018 

ELABORAÇÃO BIBLIOTECA APROVAÇÃO DIRETORIA 
DE ENSINO 



 
 

16 
 

 

 


