
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA

CAPÍTULO 1
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Lauro

de Freitas é um órgão de apoio acadêmico vinculado à Reitoria do IFBA.

Art. 2º Este Regulamento tem como objetivo normatizar o uso do acervo e funcionamento da

Biblioteca e visa atender a toda a comunidade do IFBA, campus Lauro de Freitas, bem como

ao público em geral.

CAPÍTULO 2
FINALIDADE

Art. 3º reunir, organizar e disseminar informação de qualidade, visando dar suporte ao ensino,

pesquisa e extensão dos campi.

CAPÍTULO 3
MISSÃO

Art. 4º Prover e disseminar a informação para a comunidade acadêmica, estimular o gosto

pela leitura, pesquisa, produção literária e artística, contribuindo para a formação do cidadão

histórico-crítico.

CAPÍTULO 4
DO ACESSO E FUNCIONAMENTO

Art. 5º É permitido a todos os usuários o acesso à biblioteca, bem como a consulta ao acervo,

nos dias e horários de funcionamento e com respeito às normas de acesso da instituição.

Art. 6º A Biblioteca oferece acesso controlado ao acervo. Caso necessite de alguma obra para

estudo  no  ambiente  ou  empréstimo  domiciliar,  o  usuário  deve  dirigir-se  ao  balcão  de

atendimento.

 



Art. 7⁰ Ao utilizar a biblioteca, nos espaços destinados ao acervo, o usuário deverá deixar seus

pertences no guarda-volumes, podendo adentrar no recinto apenas com materiais para estudo.

§1º O usuário não deve dirigir-se ao acervo portando bolsas, pastas, fichários, classificadores,

mochilas, sacolas e similares. 

§2º Itens do acervo emprestados previamente e livros pessoais não deverão circular para a

área do acervo. 

§3⁰ Para qualquer usuário será permitido o empréstimo de apenas um armário.

§4⁰ O armário será utilizado enquanto o usuário estiver na biblioteca. 

§5⁰ A biblioteca e o IFBA, campus Lauro de Freitas como um todo, não se responsabilizam

pelo conteúdo deixado no armário.

Art. 8⁰ Os itens consultados devem ser deixados sobre as mesas ou entregues no balcão de

atendimento para posterior arquivamento.

Art. 9º Os computadores destinados aos usuários são de uso exclusivo para a realização de

pesquisas e consultas às bases de dados bibliográficas.

§1º  A Biblioteca se reserva o direito  de monitorar  o uso da Internet  pelos usuários,  para

assegurar o cumprimento deste regulamento.

§2º Não é permitida a  instalação de qualquer software ou hardware nos computadores  da

Biblioteca, bem como qualquer alteração em suas configurações.

Art. 10º O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta-feira das 7 às 12h e

das 13 às 17h durante o período letivo. No período de férias e de recesso escolar o horário de

funcionamento é das 7 às 12h e das 13 às 16h.

§1º O balcão de atendimento encerra seus serviços de empréstimos quinze minutos antes do

final do expediente.

§2º Os horários estabelecidos neste Art. poderão ser alterados de acordo com a necessidade do

campus.

CAPÍTULO 5
DOS USUÁRIOS

 

Art.  11º  Os  usuários  vinculados  ao  campus  Lauro  de  Freitas,  considerados  efetivos,  são

aqueles que poderão efetuar empréstimos. Sendo estes:



I – discentes (curso técnico concomitante e cursos de graduação) devidamente matriculados

no ano/semestre letivo;

II – servidores docentes efetivos;

III – docentes substitutos e temporários que estejam com a situação contratual regular;

IV – servidores técnico administrativos;

V – funcionários terceirizados;

VI – estagiários. 

Art. 12º Considera-se usuários externos os membros da comunidade em geral, sem vínculos

com o IFBA.

§1° Servidores de outros campi, estudantes, pesquisadores e comunidade em geral poderão

realizar apenas consulta no local.

CAPÍTULO 6
DO CADASTRO

Art.  13º  O  cadastro  de  usuários  internos  é  realizado  mediante  o  vínculo  institucional,

caracterizado por relações de trabalho ou matrícula nos cursos regulares.

§1° O usuário terá direito a apenas um cadastro no campus onde possuir o vínculo com a

instituição.

§2° O usuário que perder o vínculo institucional terá seu cadastro cancelado ou suspenso.

Art. 14º O usuário pertencente ao campus Lauro de Freitas deve comparecer a biblioteca e

apresentar  documento  de  identificação  oficial  com  foto,  comprovante  de  matrícula  e/ou

documento que ateste o vínculo com a instituição e preencher ficha cadastral.

§1⁰ O usuário  deve  informar  uma  conta  de  e-mail  válida  para  ter  acesso  ao  Sistema de

Bibliotecas Pergamum (Sistema de Gerenciamento do acervo)) e utilizar os serviços on-line.

§2 Após o cadastramento, o usuário realiza a inclusão de senha no sistema Pergamum para o

empréstimo domiciliar e outros serviços. A senha cadastrada pelo usuário no sistema é de uso

pessoal e intransferível, sendo de sua inteira responsabilidade o sigilo da mesma.

Art. 15º É de responsabilidade dos usuários a atualização de seus dados cadastrais.



CAPÍTULO 7
 DO ACERVO 

 

Art.  16º  O  acervo  da  Biblioteca  é  composto  por  livros,  revistas,  apostilas,  trabalhos  de

conclusão de curso, obras de referência (dicionários, enciclopédias,  etc.), periódicos (revistas,

jornais etc.), CD-ROM, DVDs dentre outros itens informacionais. 

 

Art. 17º É destinado um exemplar de cada título disponível para consulta local. 

§1⁰ Não é permitido o empréstimo domiciliar deste tipo de material. 

§2⁰ Em geral a biblioteca reserva o primeiro exemplar de cada título para consulta local com

exceção das obras literárias como romance, conto, poesia etc. Os exemplares de consulta são

organizados separadamente do acervo de empréstimo domiciliar, em estantes exclusivas, e são

distinguidos com sinalizações na capa, na etiqueta e internamente. Na ausência de quaisquer

destas sinalizações, independentemente do motivo, será acatada a informação que constar no

sistema de bibliotecas. 

 

Art.  18º  Obras  de  referência  (dicionários,  enciclopédias  etc.),  são  de  uso  exclusivo  na

biblioteca.

§1⁰ Não é permitido cópia destes materiais para preservar sua encadernação. 

 

CAPÍTULO 8
 DOS SERVIÇOS

Art. 19º A Biblioteca do IFBA, campus Lauro de Freitas interage com as atividades de ensino,

pesquisa e extensão envolvendo novas tecnologias e ferramentas específicas para a busca e

recuperação da informação, gestão e disseminação do conhecimento oferecendo os seguintes

serviços:

 atendimento ao usuário, auxílio à pesquisa;

 serviço de consulta local e online ao acervo;

 empréstimo domiciliar;

 empréstimo interbibliotecário; 

 reserva de materiais;

 acesso à Internet local e/ou móvel;

 catálogo on-line;

 renovação de empréstimo via Web.



 normalização técnica

 comutação bibliográfica;

 catalogação na fonte;

 visitas orientadas;

 treinamento ao usuário;

 acesso ao Portal de Periódicos da Capes.

CAPÍTULO 9
 DO EMPRÉSTIMO

Art. 20º As modalidades do empréstimo são as seguintes:

Empréstimo domiciliar:  possibilita ao usuário retirar da biblioteca obras de seu interesse

dentro de um prazo estipulado, desde que haja disponibilidade de exemplar e que não haja

restrição para o usuário.

Os prazos de empréstimos e a quantidade de exemplares variam de acordo com o tipo de ma-

terial e categoria usuário conforme descrito:

CATEGORIA MATERIAL QUANTIDADE DIAS

Concomitante e Superior

Livros 02 07

CD, DVD 01 02

Apostilas 01 02

Docentes

Livros 05 15

CD, DVD 02 07

Apostilas 02 07

Técnicos Administrati-

vos

Livros 02 07

CD, DVD 01 02

Apostilas 01 02

Terceirizados e estagiá-

rios

Livros 02 07

CD, DVD 01 02

Apostilas 01 02

§1º É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto e digitar senha numérica.



§2º Um comprovante digital com dados do empréstimo será enviado automaticamente para o

e-mail do usuário.

§3º  Observar prazo  de  empréstimo  de  cada  material,  evita  penalidade  (suspensão  de

empréstimo, renovação e reserva);

§4º Não serão concedidos empréstimos de exemplares iguais de uma obra para um único

usuário.

§5º  Não  é  permitido  o  empréstimo  domiciliar  de  algumas  publicações  específicas  como

dicionários, enciclopédias e periódicos ou outras, a critério da Biblioteca. 

Empréstimo para consulta local: permite a consulta no ambiente da biblioteca.

Empréstimo para atividade em sala de aula: permite que o docente solicite mais de um

exemplar do mesmo título, ou um montante de até 20 exemplares para efetuar atividade em

sala de aula e o material deve ser devolvido a biblioteca no término da aula.

§1⁰ É necessário que o docente efetue o registro na biblioteca, assinando comprovante de

empréstimo.

§2⁰ Os materiais deverão ser devolvidos com antecedência mínima de quinze minutos antes

do encerramento das atividades da Biblioteca.

Empréstimo  entre  Bibliotecas: permite  a  solicitação  a  outras  bibliotecas  da  rede,  do

empréstimo  de  material  bibliográfico  não  localizado  no  acervo,  sendo  intermediada  por

bibliotecários das unidades envolvidas.

§1⁰ Essa  forma  de  empréstimo  está  sujeita  as  condições  estabelecidos  pela  biblioteca

fornecedora.

CAPÍTULO 10
 DA DEVOLUÇÃO

Art. 21º Para a devolução dos materiais bibliográficos, o usuário deve:

§1º  Devolver  o  material  no  balcão  de  atendimento  e aguardar  a  exclusão  no  sistema.  O

usuário receberá por e-mail o comprovante digital com os dados da devolução realizada.

Art. 22º É permitida a devolução do material por terceiros, mas os casos com prazo vencido

não isentam o titular da penalidade.



Art. 23º O usuário em atraso com a biblioteca não poderá realizar um novo empréstimo até

que tenha cumprido o prazo de suspensão, bem como efetuar renovações e reservas.

 

Art.  24º  Não  são  considerados  como devolução  os  materiais  bibliográficos  deixados  nas

mesas, estantes ou quaisquer outras dependências da Biblioteca.

Art.  25º  Para  o  material  não  devolvido  no  prazo  estipulado,  acarretará  na  aplicação  de

suspensão pelo dobro de tempo, por dia de atraso e por item atrasado.

Art. 26º Quando o usuário atrasar na devolução do(s) material (is) por mais de uma semana, a

penalidade poderá  ser  convertida  em  doação  de  um  livro  indicado  e  avaliado  pelo  (a)

bibliotecário (a). Sendo aceito, essa obra será incorporada ao acervo da Biblioteca.

CAPÍTULO 11
 DA RENOVAÇÃO

Art. 27º  Cada usuário será responsável pela renovação do empréstimo do material em seu

poder, que poderá ser realizada de forma presencial ou online, desde que:

 a obra não esteja reservada para outro usuário;

 não ocorra atraso na devolução;

 o usuário não possua nenhuma pendência na biblioteca.

§1º Serão permitidas apenas QUATRO renovações via web, dentro do prazo estipulado de

empréstimo do mesmo material, após esse limite será necessário devolver a(s) obra(s) e se

necessário emprestá-las novamente. 

§2º Serão permitidas inúmeras renovações no balcão da biblioteca, desde que não existam

quaisquer dos impedimentos listados.

CAPÍTULO 12
 DA RESERVA

Art.  28º O serviço de reserva de obras pode ser realizado desde que não haja exemplares
disponíveis na biblioteca.



§1º  O usuário deve acompanhar a disponibilidade da obra e retirar o material reservado até
um dia após a sua notificação.

§2º O usuário não poderá reservar exemplares que já estejam em seu poder.

CAPÍTULO 13
 DA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DANIFICADOS/EXTRAVIADOS

Art.  29º  Em caso de  danos ou perdas,  extravios ou roubos,  o  usuário deverá indenizar  a

biblioteca restituindo ao patrimônio público um exemplar igual ao retirado, sendo da mesma

edição e ano de publicação ou de edição e ano de publicação superior à obra. 

§1º  Os  casos  excepcionais,  com  apresentação  de  atestado  e/ou  ocorrência  policial,  não

isentam o usuário da reposição do item patrimonial extraviado ou danificado.

§2º Caso a obra esteja esgotada a biblioteca indicará um título compatível ou buscará a opini-

ão de um docente, se for o caso.

§3º Para evitar a depreciação do patrimônio público será aceito como item de restituição um

exemplar NOVO juntamente com apresentação de nota/cupom fiscal.

§4º O (a) bibliotecário (a) deverá avaliar a obra a ser restituída para autorizar o procedimento.

Art. 30. Em caso de extravio de chaves ou danos causados nos guarda-volumes pelo usuário,

este deverá indenizar o item extraviado ou danificado.

CAPÍTULO 14
DOS DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 31. Devolver o material retirado dentro do prazo estipulado e nas condições em que se

encontrava originalmente. 

 

Art. 32. Identificar-se, sempre que solicitado, aos servidores do setor. 

 

Art. 33. Zelar pelas obras consultadas e/ou emprestadas, evitando danos, como: utilizá-las nos

horários das refeições, exposição ao sol, à chuva, retirar páginas, usar marcador ou outras

situações que possam danificá-las. 

 

Art. 34. Zelar pelos equipamentos e mobiliários da Biblioteca. 



 

Art. 35. Respeitar os funcionários da Biblioteca, acatando suas instruções quanto às normas

vigentes. 

 

CAPÍTULO 15
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 36. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelos Bibliotecários.

Art. 37. Alegar desconhecer este regulamento não isenta o usuário das penalidades constantes

no mesmo, que entra em vigor a partir de sua publicação.

Art. 38 Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições

em contrário. Atualizado em: Lauro de Freitas, 03 de maio de 2022.


