
 

 

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O presente regulamento estabelece normas de uso e 

funcionamento da biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS. 
 

CAPÍTULO II 
DA FINALIDADE 

 
Art. 2º A biblioteca do IFMS tem por finalidade: 
I – apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão por meio de seu acervo 

atualizado, promovendo o aprendizado individual e o desenvolvimento social e 
intelectual do usuário; 

II – oferecer condições de enriquecimento cultural e de incentivo à leitura; 
III – reunir, organizar e catalogar documentos de interesse da 

comunidade, colocando-os à sua disposição; 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES                   

 
Art. 3º Ao bibliotecário do IFMS compete: 
I - promover a aquisição de obras ou publicações por compra, permuta 

ou recebimento em doação; 
II - selecionar, no caso de doações, somente as obras e publicações de 

interesse da comunidade escolar; 
III - registrar os leitores, renovando e atualizando suas fichas de 

inscrição, sempre que necessário; 
IV - proceder à catalogação e classificação das obras adquiridas; 
V - manter intercâmbio de informações com outras bibliotecas, centros 

de documentação e órgãos afins; 
VI - zelar pela manutenção da disciplina e ordem no recinto da biblioteca; 
VII - orientar o usuário sobre as normas da biblioteca do IFMS, a 

pesquisa no catálogo, os serviços e recursos disponibilizados pela biblioteca; 
VIII – manter um ambiente silencioso e em condições para leitura e 

estudo na biblioteca; 
IX - fornecer ao leitor as informações solicitadas, atendendo-o com 

presteza e cordialidade; 
X - preencher corretamente os formulários e demais documentos 

destinados a aferições estatísticas; 
XI - manter ou recolocar os livros e demais publicações nas estantes ou 

em local próprio, seguindo rigorosa ordem de classificação; 



 

 

XII - desenvolver as demais atividades correlatas e necessárias ao bom 
funcionamento da biblioteca; 

XIII – informar  as aquisições recentes da biblioteca; 
XIV – orientar acerca de normalização de trabalhos acadêmicos 

segundo normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
XV - possibilitar que outras instituições conheçam a infraestrutura da 

biblioteca do IFMS e permitir aos visitantes o conhecimento sobre os serviços e 
recursos disponibilizados pela biblioteca. 

 
Parágrafo único.  As orientações pessoais poderão ser agendadas com 

antecedência junto à biblioteca de cada câmpus. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 
Art.4º Os horários de funcionamento e atendimento da biblioteca do 

IFMS serão estabelecidos pela Direção-Geral do câmpus. 
§ 1º Empréstimos e devoluções serão efetivadas no horário de 

atendimento ao público da biblioteca; 
§ 2º Renovações e reservas poderão ser efetivadas pessoalmente ou via 

internet; 
§ 3º No período não letivo, o funcionamento da biblioteca será conforme 

orientações publicadas pela Direção-Geral do câmpus. 
 

CAPÍTULO V 
USO DA BIBLIOTECA 

 
Art. 5º Os serviços da biblioteca, como consulta local do acervo, 

empréstimo de livros e outros tipos de materiais, destinam-se aos usuários 
cadastrados: discentes regularmente matriculados, docentes e técnicos-
administrativos do câmpus. 

§ 1º Estudantes, técnicos-administrativos e professores de outros 
câmpus do IFMS terão acesso a todos os serviços da biblioteca mediante a 
apresentação do crachá; 

§ 2º À comunidade externa e aos egressos será permitido o acesso à 
biblioteca somente para consulta local do acervo mediante a apresentação de 
documento de identificação. 
 

Art. 6º A biblioteca disponibilizará materiais como: livros, periódicos 
(revistas e jornais), mídias digitais, projetos, trabalhos de conclusão de curso, 
apostilas, folhetos, entre outros. 

 
Art. 7º Todo usuário deve submeter o material bibliográfico em seu 

poder ao controle de entrada e saída da biblioteca. 
 
Art. 8º É expressamente proibido no interior da biblioteca: 



 

 

I - entrar com alimentos, bebidas, objetos ou equipamentos que venham 
perturbar a ordem e o silêncio necessários na biblioteca; 

II - entrar sem camiseta ou em trajes inadequados; 
III - entrar com animais; 
IV - fumar; 
V - falar ao telefone celular que deverá ser mantido no modo silencioso 

ou desligado; 
VI - utilizar aparelhos eletrônicos que emitam sons, sem fones de ouvido 

(uso particular); 
VII - comercializar quaisquer produtos nas dependências da biblioteca 

ou qualquer outra ação que não seja condizente com o ambiente; 
VIII – entrar na biblioteca com bolsas, sacolas, mochilas, pastas, 

fichários (modelo pasta). 
 
Art. 9º O usuário deve devolver as obras consultadas no local 

diretamente aos funcionários da biblioteca, não devendo devolvê-las ao acervo 
e nem mesmo deixá-las sobre as mesas. 
 

CAPÍTULO VI 
DO CADASTRO E DAS RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO 

 
Art. 10 Poderá ser usuário, com direito ao empréstimo domiciliar, o 

docente, o discente e o técnico-administrativo do câmpus, conforme art. 5º. 
 
Art. 11 Para que o usuário possa usufruir do serviço de empréstimo é 

imprescindível que esteja cadastrado na biblioteca. 
 
Art. 12 O cadastro no quadro de usuários será feito mediante a 

apresentação de comprovante de vínculo com o câmpus (crachá) e 
comprovante de residência. 

§ 1º O crachá de identificação é pessoal, intransferível e imprescindível 
para a utilização de qualquer serviço prestado aos usuários, não sendo 
permitida a realização de empréstimos com crachá de terceiros; 

§ 2º O usuário deverá renovar anualmente o seu cadastro atualizado 
junto à biblioteca, comunicando quaisquer mudanças de endereço, telefone e 
principalmente, correio eletrônico. 
 

Art. 13 No caso de desistência, transferência ou conclusão do curso, o 
usuário deverá retirar a declaração de “Nada Consta” na biblioteca e 
apresentá-la na CEREL. 

 
Art. 14 Serão consideradas condições de cancelamento do cadastro do 

usuário quando: 
I - houver trancamento de matrícula pelo discente; 
II – o discente desistir do curso; 
III - o discente transferir-se para outra Instituição; 



 

 

IV - docentes e técnicos-administrativos não estiverem em efetivo 
exercício no IFMS. 

 
Art. 15 São responsabilidades do usuário: 
I - atualizar anualmente seu cadastro junto à biblioteca, conforme § 2º do 

art. 12; 
II – utilizar e conservar o material em seu poder, esteja ele emprestado 

ou apenas sendo consultado no local, arcando com a reposição da obra, em 
caso de extravio ou com suspensão, em caso de atraso. O usuário da 
biblioteca é o único responsável pelo uso e conservação do material em seu 
poder; 

III - zelar pelo material bibliográfico, não rasurando, sujando, amassando, 
retirando folhas ou cometendo qualquer tipo de dano físico aos materiais do 
acervo; 

IV - respeitar os funcionários da biblioteca, acatando suas instruções 
quanto às normas vigentes; 

V - realizar a renovação pessoalmente na biblioteca ou por meio do 
sistema online da biblioteca; 

VI - respeitar os horários de funcionamento; 
VII - falar em tom baixo para não atrapalhar os demais usuários 

presentes no recinto; 
VIII – zelar pelos objetos de uso pessoal não os deixando na biblioteca. 

 
CAPÍTULO VII 

DO EMPRÉSTIMO 
 

Art. 16 A quantidade de itens emprestados e os prazos de devolução 
variam de acordo com a categoria do usuário e o tipo de material, conforme 
tabela do art.19. 

§ 1º Os prazos citados no art. 19 serão contados em dias corridos; 
§ 2º Caso a data de devolução coincida com feriados ou recessos, os 

materiais sob empréstimo deverão ser devolvidos no próximo dia útil, não 
sendo considerado atraso. 

 
Art. 17 A modalidade Consulta Especial, isto é, a utilização de livros, 

trabalhos de diplomação, periódicos e materiais iconográficos em sala de aula, 
será restrita aos docentes, devendo devolvê-las imediatamente após seu uso. 

 
Art. 18 Os periódicos das duas últimas edições estarão disponíveis 

somente para consulta local. 
 
Art. 19 As tabelas que seguem descrevem o tipo de material, o tipo de 

empréstimo, a quantidade máxima permitida e os prazos de acordo com a 
categoria do usuário: 

 
 



 

 

USUÁRIO: DISCENTE 

TIPO DE MATERIAL 
TIPO DE 

EMPRÉSTIMO 
QUANTIDADE MÁX. 

(ITEM) 
PRAZO 

Livros, Trabalhos de Diplomação Domiciliar 2 7 dias 

Livros (consulta local) Consulta local ---- LOCAL 

Periódicos Domiciliar 1 3 dias 

Periódicos (duas últimas edições) Consulta local ---- LOCAL 

Materiais iconográficos Consulta local ---- LOCAL 

 

USUÁRIO: DISCENTE EM FASE DE CONCLUSÃO DE CURSO 

TIPO DE MATERIAL 
TIPO DE 

EMPRÉSTIMO 
QUANTIDADE MÁX. 

(ITEM) 
PRAZO 

Livros, Trabalhos de Diplomação Domiciliar 5 7 dias 

Livros (consulta local) Consulta local --- LOCAL 

Periódicos Domiciliar 3 7 dias 

Periódicos (duas últimas edições) Consulta local --- LOCAL 

Materiais iconográficos Consulta local --- LOCAL 

 

USUÁRIO: TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

TIPO DE MATERIAL 
TIPO DE 

EMPRÉSTIMO 
QUANTIDADE MÁX. 

(ITEM) 
PRAZO 

Livros, Trabalhos de Diplomação Domiciliar 3 7 dias 

Livros (consulta local) Consulta local --- LOCAL 

Periódicos Domiciliar 2 7 dias 

Periódicos (duas últimas edições) Consulta local --- LOCAL 

Materiais iconográficos Consulta local --- LOCAL 

 

USUÁRIO: DOCENTE 

TIPO DE MATERIAL 
TIPO DE 

EMPRÉSTIMO 
QUANTIDADE MÁX. 

(ITEM) 
PRAZO 

Livros, Trabalhos de Diplomação Domiciliar 5 14 dias 

Livros (consulta local) Consulta local --- LOCAL 

Periódicos Domiciliar 3 7 dias 

Periódicos (duas últimas edições) Consulta local --- LOCAL 

Materiais iconográficos Domiciliar 3 7 dias 

Materiais iconográficos Consulta local --- LOCAL 

 

Parágrafo único.  Não será permitido o empréstimo de dois exemplares 
do mesmo título. 
 

Art. 20 O empréstimo entre as bibliotecas do IFMS somente será 
realizado se o item solicitado não existir ou não estiver disponível no acervo da 
biblioteca solicitante. 

§ 1º O usuário deverá requerer o empréstimo entre bibliotecas via sítio 
da biblioteca ou pessoalmente, preenchendo um formulário específico  com 



 

 

dados da obra e aguardar até 15 (quinze) dias  para efetuar a retirada 
diretamente no balcão de atendimento; 
 

§ 2º Para pedido de obra com situação empréstimo o requerente deverá 
solicitar reserva; 

§ 3º É permitido o empréstimo de até três obras por vez para cada 
biblioteca; 

§ 4º O prazo de empréstimo será de dez dias a partir da data de retirada 
do material pelo requerente; 

§ 5º O atraso na devolução do material implicará na suspensão do 
usuário por 30 (trinta) dias; 

§ 6º No caso de extravio do material emprestado, o usuário responsável 
deverá substituir o material, conforme art. 31 deste Regulamento. 

 
Art. 21 Os prazos dos empréstimos deverão ser rigorosamente 

observados. 
 
Art. 22 O discente, docente ou técnico-administrativo podem requerer 

materiais como artigos de periódicos, trabalhos apresentados em eventos, 
capítulos de livros, dissertações e teses de universidades por meio do Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

§ 1º O usuário solicitará o material desejado via formulário disponível no 
endereço eletrônico <www.ibict.br>, devendo entregá-lo impresso ao 
bibliotecário; 

§ 2º A biblioteca entrará em contato com o usuário requerente assim que 
o material estiver disponível, sendo que o prazo para retirada será de sete dias. 
 

CAPÍTULO VIII 
 DAS RENOVAÇÕES E DEVOLUÇÕES 

 
Art. 23 O empréstimo de obras poderá ser renovado por igual período 

previsto no art. 26, até duas vezes no Balcão de Atendimento da biblioteca ou 
por meio de seu sítio, desde que não haja nenhuma reserva da obra e/ou 
nenhuma pendência do usuário (obras em atraso) ou sua suspensão. 

 
Parágrafo único. Não será aceita a justificativa de atraso na entrega de 

material bibliográfico por impossibilidade de acesso à renovação do 
empréstimo online. O usuário deverá, então, fazer a renovação pessoalmente 
na biblioteca. 

 
Art. 24 O usuário deverá observar o prazo de devolução na papeleta ou 

recibo de empréstimo (impresso ou enviado por correio eletrônico), evitando 
pendências ou suspensão de acordo com o art. 27. 

§ 1º Não será permitida a renovação de empréstimo de obras em atraso; 
§ 2º O usuário que estiver pendente deverá aguardar o término da 

suspensão na biblioteca antes de solicitar qualquer renovação. 



 

 

 
CAPÍTULO IX 

DAS RESERVAS 
 

Art. 25 As reservas serão permitidas somente às obras que estejam 
emprestadas, podendo ser efetuadas no Balcão de Atendimento da biblioteca 
ou por meio do sítio da biblioteca, desde que a reserva seja de um exemplar de 
cada título, no máximo, até quatro títulos diferentes e que não exista exemplar 
disponível no acervo. 

§ 1º O usuário receberá uma comunicação por e-mail da disponibilidade 
da obra que permanecerá à sua disposição por um período de quarenta e oito 
horas. Terminado este prazo, a reserva será cancelada automaticamente e a 
obra estará disponível no acervo ou para o próximo estudante que a reservou; 

§ 2º As reservas serão registradas e atendidas rigorosamente na ordem 
cronológica em que forem efetuadas; 

§ 3º Não poderá haver suspensão ou obras em atraso para efetuar 
reservas; 

§ 4º Não será permitida a reserva de título que já se encontre em poder 
do usuário. 

CAPÍTULO X 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 26 Caso haja atraso na devolução, o usuário ficará suspenso de 

empréstimo por um dia para cada obra e cada dia de atraso, sendo cumulativo 
caso o atraso refira-se a mais de uma obra. 

Parágrafo único.  O prazo de suspensão será contado em dias úteis. 
 
Art. 27 Os dias de férias escolares serão contados para efeito de 

cumprimento de suspensões e serão computados como dias de atraso na 
devolução, caso a biblioteca esteja em funcionamento neste período. 

 
Art. 28 No caso de fechamento imprevisto da biblioteca, a devolução 

será realizada sem penalidade no primeiro dia útil subsequente. 
 
Art. 29 A biblioteca notificará oficialmente, ao final de cada semestre 

levito, por meio de correio eletrônico, o usuário inadimplente para que efetue 
sua regularização junto à biblioteca. 

 
Art. 30 A biblioteca não aceitará devolução de obra incompleta ou 

danificada pelo usuário, ficando o responsável obrigado a substituí-la, no prazo 
de quinze dias,  por uma obra nova e idêntica, de mesmo autor, título e edição. 
Caso haja impossibilidade, a biblioteca indicará por qual obra será feita a 
substituição. 

 



 

 

Parágrafo único.  A substituição da obra danificada ou extraviada 
deverá ser efetuada no Balcão de Atendimento da biblioteca e, após análise e 
aceite do bibliotecário, deverá ser entregue termo de quitação ao interessado. 

 
CAPÍTULO XI 

ESPAÇO DA BIBLIOTECA 
 

Art. 31 A biblioteca possui espaço reservado para guarda de quaisquer 
materiais e objetos pessoais de usuários. 

 
Parágrafo único.  Os funcionários da biblioteca são expressamente 

proibidos de  guardar, armazenar dentro das instalações da biblioteca, ainda 
que por um curto espaço de tempo, materiais e objetos pessoais dos usuários. 

 
Art. 32 O uso do guarda-volumes é exclusivo para o usuário que se 

encontra nas dependências da biblioteca que, ao sair, deverá levar consigo seu 
material. 

 
Parágrafo único.  O sistema de guarda-volumes atenderá às 

orientações publicadas pela Direção-Geral do câmpus. 
 
Art. 33 A biblioteca não se responsabiliza por qualquer material deixado 

no guarda-volumes ou esquecido em suas dependências. 
 
Parágrafo único.  O usuário, ao utilizar o guarda-volumes, será 

responsável pela chave e, em caso de extravio, para retirar o material, deverá 
seguir as orientações publicadas pela Direção-Geral do câmpus. 

 
Art. 34 A biblioteca disporá de espaço para estudos, não sendo 

realizado agendamento prévio  para uso deste espaço, nem limitação de tempo 
de uso. 
 

Art. 35 Os espaços reservados aos acervos, sala de leitura de estudos e 
acesso à internet deverão ser utilizados com o máximo de silêncio. 

 
CAPÍTULO XII 

DO USO DA INTERNET 
 

Art. 36 Os computadores de acesso à internet são exclusivos para 
atividades acadêmicas e científicas. 

 
Art. 37 É proibido o acesso a jogos, salas de bate-papo e sítios que não 

se relacionem as atividades acadêmicas e científicas. 
 
Art. 38 O tempo de uso da internet é de, no máximo, uma hora para 

cada usuário. 



 

 

 
Art. 39 Não é permitido downloads de programas. 

 
CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

Art. 40 A biblioteca será fechada uma vez ao ano para controle do 
acervo em período a ser definido pela Direção-Geral de cada câmpus. 

 
Art. 41 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Direção-Geral do câmpus, consultando o bibliotecário. 
 
Art. 42 Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

Campo Grande, 19 de novembro de 2012. 
 
 

Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação 
 
 


