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BIBLIOTECA 

FLUXO DE ATIVIDADES 

 

 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E CARACTERÍSTICAS   

 

Art. 1° A biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia - IFBA -  Campus Seabra, subordinada 

imediatamente à Direção de Ensino, tem por finalidade apoiar nas 

funções de ensino, pesquisa e extensão, bem como organizar e 

preservar a informação, seja ela na forma bibliográfica, audiovisual 

e digital; oriunda de compras, doações ou permutas, possibilitando 

a sua recuperação e difusão, através de serviços e produtos 

ofertados à comunidade ao qual está inserida, tendo como papel o 

de suprir as necessidades de informações técnicas, científicas e 

literárias ao ensino, à pesquisa e à extensão.  

Art. 2º  A biblioteca do Campus Seabra, conforme a lei 4.084/62 que 

dispõe sobre a profissão do bibliotecário, deve ser coordenada por 

um bibliotecário, pertencente do quadro funcional do IFBA, 

nomeado através de portaria da Direção Geral do IFBA - Campus 

Seabra. 

Art. 3º A biblioteca do campus deve apoiar e promover atividades 

voltadas para o aprendizado, pesquisa e extensão.  

Art. 4° É função do setor fornecer serviços de informação para a 

comunidade acadêmica (corpo docente, discente e técnico), 
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apoiando nas atividades de ensino-aprendizagem, pesquisa e 

extensão.  

Art. 5º É papel da biblioteca contribuir para a promoção da cultura 

local, atuando junto a comunidade externa em atividades voltadas 

para o incentivo da leitura. 

 

CAPÍTULO 2 

FUNCIONAMENTO 

Art. 6º A biblioteca do campus deverá funcionar dentro do horário 

regular de aulas a fim de dar o suporte necessário às atividades 

acadêmicas. 

Art. 7° Prioridades do serviço de referência: 

a) Atender e recepcionar o usuário; 

b) Orientar os leitores em suas pesquisas manuais ou on-line; 

c) Ensinar os leitores o manuseio das obras de referência; 

d) Explicar o funcionamento da biblioteca; 

e) Divulgar e explicar as normas adotadas pela biblioteca; 

f) Elaborar e divulgar catálogos e boletins; 

g) Compilar bibliografias; 

h) Providenciar os pedidos de artigos de periódicos, através da 

comutação bibliográfica; 

i) Organizar exposições, palestras, debates, eventos especiais, 

como lançamento de livros, participação em feira do livro e outros; 

j) Fazer a Disseminação Seletiva da Informação – DSI; 

k)Providenciar para que os catálogos internos e externos estejam 

sempre atualizados; 
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l) Emitir listagens de autor, título e assunto, periodicamente, para 

atendimento eventuais, quando os computadores estiverem fora de 

serviços ou sobrecarregados; 

m) Planejar e executar a divulgação dos serviços oferecidos pela 

biblioteca; 

n) Ensinar e orientar os leitores a operar os terminais que dão 

acesso as bases de dados da biblioteca; 

o) Orientação e treinamento para utilização do Portal de Periódicos 

CAPES. 

Art. 8° Ao profissional de referência cabe ouvir o usuário com 

atenção e aplicar a “entrevista de referência”.  Essa entrevista é 

definida como uma conversa entre o usuário e o profissional da 

informação, com a finalidade de identificar a necessidade 

informacional e encontrar estratégias eficientes de busca. O 

profissional de referência deve, também, lembrar os usuários sobre 

as normas, para que se mantenha a ordem e o respeito, 

importantes para o sucesso da relação biblioteca-usuário. 

Art. 9°  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. 

 Paragráfo único: O serviço de referência é responsável por 

atender o usuário. Uma ação conhecida como o cartão de visita da 

biblioteca é através dele que o usuário estabelece seu primeiro 

contato com a biblioteca. O bom atendimento no serviço de 

referência é de suma importância para o conceito da biblioteca junto 

aos usuários. 
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CAPITULO 3  

CIRCULAÇÃO 

Art. 10° O setor responsável pela circulação do acervo, ou seja, 
empréstimo e devolução de obras. Normalmente, está ligado ao 
setor de referência, pois, faz parte do atendimento ao usuário. Além 
do empréstimo, que é a retirada do livro pelo usuário, e da 
devolução, este setor realiza também a cobrança dos livros em 
atraso (por carta, telefone ou mesmo e-mail), reserva dos livros que 
estão emprestados e a renovação do empréstimo. 

 

Do empréstimo 

Art. 11º  Os empréstimos de títulos poderão ser realizados por 

alunos, professores, servidores e estagiários deste Instituto, 

podendo ser estendido à comunidade em geral, para consulta local: 

a)   Empréstimos internos: são feitos somente para pesquisas ou 

consultas no âmbito da biblioteca, sendo necessária a devolução do 

material ao finalizar os trabalhos no mesmo dia do empréstimo; 

b) Empréstimos externos: O empréstimo domiciliar de obras 

permitidas pelas normas da biblioteca; 

C) Consulta local: Uso e pesquisa das obras da biblioteca no setor. 

Art. 12º  O prazo e quantidade de obras para o empréstimo 

domiciliar de livros serão os citados abaixo, podendo ser modificado 

a medida em que a necessidade dos usuários seja alterada: 

a) Professores 5 obras por 15 dias corridos; 

b) Técnico administrativo  5 obras por 15 dias corridos; 

c) Estudantes 5 obras por 7 dias corridos; 

d) Terceirizados 3 obras por 7 dias corridos; 

e) Estagiários 3 obras por 7 dias corridos. 
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Art. 13° Os atlas, enciclopédias, dicionários e periódicos e 

multimídias só deverão ser consultados na Biblioteca. 

Art. 14° Os exemplares identificados como número um ( consulta 

local) , só deverão ser consultados na Biblioteca. Ou, 

excepcionalmente nos fins de semana, cujo empréstimo deverá ser 

registrado nas últimas horas da sexta - feira e devolução nas 

primeiras horas da segunda - feira   

Art. 15°. Não poderá ser emprestado material da biblioteca com 

data de devolução vencida ou sem empréstimos formalizados.  

Art. 16°. O Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB) é um serviço que 

tem como principal objetivo a realização de intercâmbio institucional 

de materiais bibliográficos e apenas usuários internos do SIBIFBA 

poderão solicitar.  

Art. 17° O EEB, será solicitado entre bibliotecários, a partir de uma 

demanda dos usuários. O envio será realizado através de malote 

institucional.  

Art. 18° O prazo do empréstimo e quantidades estão de acordo com 

o Regimento Interno do Sistema de Bibliotecas do IFBA. 

Art. 19° Somente terá direito a esse serviço o usuário que não tenha 

pendências com a biblioteca. 

Art. 20° Obras devolvidas em atraso receberão suspensão de 

empréstimo de obras na biblioteca até que o prazo da suspensão 

finalize. A suspensão será o dobro de dias de atrasos. O aluno 

suspensão não poderá realizar empréstimo domiciliar até o fim do 

prazo.  

Art. 21° O empréstimo é pessoal. É proibido o empréstimo em nome 

de outra pessoa. Tendo a renovação essa mesma regra.  
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Art. 22 ° O usuário pode efetivar o empréstimo de apenas um 

exemplar da mesma obra e da mesma edição.  

Art. 23° O empréstimo ficará sob a inteira responsabilidade do 

usuário, respondendo pelos estragos ou perdas que porventura 

ocorram. 

Art. 24° Em caso de dificuldade em cumprir os prazos de 

empréstimos definidos acima, dado o número de alunos 

matriculados e a disponibilidade do acervo, as bibliotecas poderão 

flexibilizar os números de exemplares para empréstimo – mediante 

prévia consulta favorável da Gerência de Bibliotecas. 

 Art. 25° Cada usuário será responsável pela renovação do 

empréstimo do material em seu poder, que poderá ser realizada de 

forma presencial (levando a obra física ao balcão de atendimento) 

ou online, desde que a obra não esteja reservada para outro 

usuário e, ou, não esteja em atraso na devolução. 

Parágrafo único: Será solicitado do RH e da Cores o registro 

formal de alunos novos, servidores, estagiários e terceirizados a fim 

de possuir conhecimento do vínculo institucional do ingresso de 

novos usuários. 

 

Da renovação 
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Art. 26° Serão permitidas quantas renovações do material 

bibliográfico emprestado forem necessárias, sendo que no portal 

Pergamum apenas cinco renovações serão feitas e infinitas 

renovações no atendimento da biblioteca desde que não existam 

quaisquer impedimentos, seguem orientações: 

a) O usuário não deve estar com obras atrasadas; 

b) Os empréstimos poderão ser renovados, na biblioteca, ou no 

portal do aluno, por igual período até o dia do vencimento do prazo, 

desde que o material não esteja em lista de reserva; 

c) O empréstimo de livros reservados poderá ter seu prazo reduzido 

de sete para cinco dias para servidores, docentes e discentes; 

d) O material reservado ficará a disposição do solicitante, por no 

máximo 24 horas, após devolução. Podendo ser reduzida para 12 

horas em caso de muita procura. Após esse prazo o exemplar será 

conduzido ao próximo da lista ou ao acervo; 

e) É de responsabilidade do solicitante, verificar diariamente se o 

material solicitado já está disponível na biblioteca. 

 

Da devolução e reserva 

 

Art. 27° O usuário poderá solicitar uma reserva, caso o material de 

seu interesse contenha todos os exemplares emprestados. A 

solicitação deverá ser feita no portal do aluno. Em caso de 

necessidade, servidores da biblioteca poderão orientar o 

procedimento. Exemplares disponíveis para empréstimo não serão 

reservados pelo sistema. O usuário não poderá reservar 
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exemplares que já estejam em seu poder. O usuário não poderá 

reservar obras caso esteja cumprindo suspensão até o dia da 

liberação da reserva. O Usuário não poderá pegar o livro reservado 

caso esteja em atraso com outras obras. 

Art. 28°A devolução do material emprestado deverá ocorrer dentro 

do prazo previsto, não sendo aceita qualquer justificativa para 

descumprimento desse prazo, salvo nos casos de apresentação de 

atestado médico, e outros atestados que abonem a ausência do 

usuário. Caso a data prevista para a devolução aconteça em dia 

sem expediente da biblioteca, a devolução devera ocorrer no 

primeiro dia útil posterior a data.    

Art. 29° A devolução de material poderá ser feita por terceiros, não 

isentando o usuário que retirou a obra de encargos em atrasos, 

perdas ou extravios.   

 

 

Do inventário 

 

Art. 30º A realização do inventário consiste em confrontar os 

números de itens reais do acervo com os registros quantitativos 

feitos anteriormente. Aproveita-se essa ocasião, também, para 

checar as condições físicas dos itens do acervo, assim como 

rastrear e recolocar aqueles que estejam fora da sua localização 

exata. Desta forma, deverão ser realizados os seguintes passos:  

a) imprimir uma listagem geral dos itens do acervo;  
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b) subdividir a listagem geral por área do conhecimento de forma a 

se obter sublistas menores;  

c) realizar leitura de estantes, checando as quantidades de 

exemplares por título, observando localização de cada um dos itens 

conforme sublistas;  

d) recolocar os materiais, encontrados em locais errados, em ordem 

correta de classificação;  

e) verificar possíveis extravios de itens do acervo e fazer registro 

em sistema de gestão de acervo;  

f) identificar e recolher os materiais que precisam ser reparados e 

fazer registro em sistema de gestão de acervo;  

g) checar possíveis problemas nas etiquetas dos itens do acervo.  

Art. 31° O inventário deve ser feito anualmente, no período de 

férias, entre os meses de dezembro e janeiro, ou no recesso do 

segundo semestre, entre os meses de maio e junho. Vale ressaltar 

que, durante este período a Biblioteca deve ter os seus serviços 

suspensos até que tal procedimento seja concluído. 

 
Do nada consta 
 

Art. 32 º A emissão do nada consta deverá ser solicitado de todo 

aluno,servidor, terceirizado e estagiários pelos setores de RH, 

Cores e setor que administre o ingresso de estagiários  

terceirizados mediante as  seguintes ocorrências: 

a) Aluno no ato da rematricula; 

b) Aluno ao trancar o curso; 

c) Aluno ao finalizar o curso e solicitar documentação ou 

comprovante de conclusão; 
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d) Aluno ao solicitar algum tipo de afastamento por um período 

acima de 1 mês; 

e) Servidor ao solicitar vacância ou exoneração; 

f) Servidor ao solicitar qualquer  tipo de desvinculo com a 

instituição; 

g) Servidor ao informar qualquer tipo de afastamento por período 

acima de 1 mês; 

h) Servidor ao solicitar remoção; 

i) Servidor ao solicitar redistribuição; 

j) Terceirizados ao solicitar desligamento ou receberem dispensa; 

k) Estagiários ao finalizar os contratos ou em caso de desistência 

do estagiário. 

Parágrafo único: o nada consta possui a validade de 30 dias a 

partir da data de assinatura. Expirando esse prazo será necessária 

outra solicitação.  

 

CAPITULO 4 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
Art. 33° A administração geral de uma biblioteca é de 

responsabilidade de um(a) bibliotecário(a) habilitado(a), na forma da 

lei. 

Art. 34° A biblioteca precisa dispor de uma organização 

administrativa, para que seus profissionais possam se orientar e 

obter compreensão mais adequada dos serviços que executam bem 

como da subordinação administrativa. 
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Art. 35° A  Seleção é a função responsável pelo desenvolvimento 

da coleção da biblioteca. É o ato de selecionar os livros e 

documentos que a biblioteca precisa e deseja, para melhorar sua 

coleção, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. 

 

Das compras 
 
Art. 36°   As novas aquisições deverão ser definidas em conjunto 

entre o NDE( Núcleo Docente Estruturante) dos cursos e o 

bibliotecário baseados nas propostas dos cursos e nos PPCs. 

                            

Art. 37° Para que ocorra a aquisição de novas obras é preciso que 

mediante orçamento liberado o DAP( Diretoria Administrativa e 

Planejamento) informe ao NDE e ao bibliotecário sobre valores para 

compras.  Deverá ser solicitado um orçamento junto a distribuidora 

vencedora do processo de licitação pelo bibliotecário. 

Art. 38° O orçamento deverá ser aprovado e ajustado entre o NDE e 

o bibliotecário.  

Art. 39° A compra será solicitada pelo bibliotecário enviando o 

orçamento final para a distribuidora autorizando a aquisição das 

obras listadas. 

Art. 40º A conferência da entrega das obras na biblioteca e o atesto 

da nota fiscal conferida será realizada pelo bibliotecário, ou 

responsável pelo setor na ocasião. 

Art. 41° Após conferência a biblioteca encaminhará as notas 

atestadas para os setores ( DAP e Colog) a fim de quitação, registro 

e controle fiscal. 
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Art. 42° Obras oriundas de doações serão recebidas mediante um 

termo de doação informando a procedência da doação. Somente 

obras com temas relevantes para o público da instituição serão 

inseridas no acervo. Serão utilizados critérios como: relevância, 

atualidade e condição física da obra. 

Art. 43° Para a conferência da obra entregue na biblioteca é preciso 

verificar se os materiais recebidos estão de acordo com os itens 

relacionados nas respectivas notas fiscais. Para tanto, será 

necessário seguir os seguintes passos:  

a) Localizar a nota fiscal referente à compra;  

b) Separar os itens por títulos;  

c) Confrontar cada um dos títulos recebidos com os listados na nota 

fiscal;  

d) Atentar se a quantidade de cada título recebido está de acordo 

com as quantidades especificadas na lista da na nota fiscal e da 

quantidade solicitada no empenho; 

e) Conferir se a obra que foi entregue é o mesmo título, autoria e 

edição do que foi solicitado. Qualquer inconsistência deverá ser 

informada para a distribuidora a fim de reparação, antes que a 

compra seja paga. 

f) Encaminhar posteriormente relatórios para o setor de Logística do 

Campus a fim de prestar contas entre o que foi pago pela instiuição 

e o que foi recebido na biblioteca. 

 

Art. 44° Faz parte do tratamento técnico das obras recebidas por 

compras ou doações:  



_______________________________________________________________________ 

Seabra 
2016 

 
    

a) Para livros e periódicos: observar capa, dorso, contracapa e o 

miolo na parte superior, direita e posterior. Folhear as páginas para 

checar o interior do material;  

b) Checar se o livro possui material acompanhante como: CD, DVD, 

manuais, mapas e similares e retirá-los para que recebam 

tratamento à parte;  

c) CD e DVD: abrir cada uma das capas e verificar possíveis 

arranhões ou qualquer outro dano físico, realizar o teste do material 

para assegurar o funcionamento do mesmo;  

d) No caso de demais mutimeios (mapas, fitas, objetos 

tridimensionais) sempre verificar possíveis avarias.  

 

Art. 45° Toda obra que entra para o acervo deve ser tombada. O 

número de tombo é o número patrimonial que registra e controla a 

circulação dos bens dentro e fora da instituição. Quando uma 

publicação é perdida, ou retirada do acervo, a baixa deve ser 

anotada no meio de controle que foi escolhido pela biblioteca. Deve 

ser informado a data e o motivo da baixa. Através do registro será 

possível saber: 

 

a)Número de volumes na biblioteca; 

b) Publicações que entraram para o acervo da biblioteca em 

determinado período; 

c) Procedência, forma de aquisição, custo dos materiais que 

compõem o acervo; 

d) Publicações descartadas; 

e) Valor do patrimônio documental. 
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Art. 46° Para a conservação do acervo são necessários alguns 

cuidados:  

 

a)Manter as mãos sempre limpas ao lidar com documentos; 

b) Não guardar alimentos e nem fazer refeições no espaço da 

biblioteca; 

c) Nunca usar a saliva para passar as páginas do livro; 

d) Nunca usar fitas adesivas para colar páginas; 

e) Não usar clipes metálicos ou grampos como marcadores; 

f) Não dobrar páginas para marcar o texto; 

g) Nunca puxar um livro da estante puxando-o pela borda superior 

da lombada; 

h) Não usar cola plástica devido à sua acidez; 

i)  Escovar e bater os livros periodicamente; 

j) Aspirar a poeira com a frequência necessária, ou usar escova de 

pelo macio e limpo; 

k) Prefixar períodos para dedetização fazendo uso de inseticidas 

domissanitário autorizado pelo Ministério da Saúde. 

 

Art. 47° O depósito de Artigos, TCC, Teses, Monografias, ou algum 

outro tipo de produção intelectual, realizado por alunos e servidores 

do IFBA poderá ocorrer mediante autorização do autor de forma 

escrita, preenchendo o termo de autorização encaminhado ao autor 

pelo setor responsável pela coleta institucional da obra, ou pela 

biblioteca. De acordo com a lei 9.610/98 é preciso permissão do 
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autor para que seja divulgado ou disponibilizado em forma física ou 

virtual. As obras físicas serão consultadas somente na biblioteca.  

 

Paragráfo único: As obras doadas à biblioteca por sua natureza 

não terá necessidade de salvaguarda com a identificação de 

consulta local, sendo emprestado normalmente. Se a obra em 

questão pertencer a bibliografia de algum curso os exemplares 

doados poderão ter a condição de consulta local enquanto não for 

adquirido via compra exemplares para tal obra.  

 

 CAPITULO 5 

ATRIBUIÇÕES POR CARGO  

 

Art. 48° A equipe técnica da biblioteca do campus deve ser 
composta por 1 bibliotecário e 2 auxiliares de biblioteca para cobrir 
o horário de funcionamento as 7:00h as 18:00h. A equipe será 
responsável pela realização das rotinas e dos procedimentos de 
cada unidade. São competências desses profissionais:  

 

Do Bibliotecário(a)  

 

a) administrar e organizar a biblioteca;  

b) disponibilizar informação em qualquer suporte; 

c) elaborar estratégias de buscas avançadas;  

d) intercambiar informações e documentos em busca de fontes 

alternativas; 



_______________________________________________________________________ 

Seabra 
2016 

 
    

e) tratar tecnicamente, controlar a circulação e desenvolver 

recursos informacionais; 

f) elaborar clipping de informações, alerta e boletim bibliográfico; 

g) coletar informações e promover a memória institucional; 

h) orientar o acesso às bases de dados e outras fontes em meios 

eletrônicos; 

i) avaliação das atividades de seleção, aquisição e manutenção da 

coleção de todo material bibliográfico textual e não textual recebido 

e existente, fazendo valer as diretrizes da política de seleção e 

aquisição;  

j) classificação, catalogação e preparação técnica do acervo de 

livros, folhetos e multimeios referentes à sua seção;  

k) supervisão de todas as etapas de processamento técnico e 

circulação de acordo com as indicações deste procedimento;  

l)  emissão de relatórios quantitativos (estatísticos e produtividade);  

m) promoção de ações de disseminação da informação, assim 

como incentivo a leitura; 

n)  elaboração de ficha catalográfica; 

o) promover e acompanhar o serviço de referência; 

p)  acompanhar e orientar os usuários sobre o uso nas normas de 

publicações e de trabalhos acadêmicos; 

q)  promover a capacitação e orientação da equipe com relação aos 

serviços a serem executados; 

r)  realizar a apresentação do setor para o público externo e para 

alunos ingressantes; 
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s)  promover o treinamento dos usuários quando houverem 

atualizações do sistema, ou quando houver metodologias que 

necessitem do conhecimento da comunidade usuária; 

t)  emissão de (declarações/atestados) nada consta; 

u)  orientar, quando houver, as atividades exercidas por estagiários 

no setor; 

v) zelar pelos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade; 

w) informar à Gerência de Bibliotecas sobre irregularidades 

ocorridas no âmbito da biblioteconomia. 

 

 

Art. 49° O bibliotecário irá tratar os documentos, aplicando técnicas 

da biblioteconomia para classificar, indexar e catalogar.  

Art. 50° A classificação tem por objetivo reunir fisicamente 

documentos de assunto semelhante. Ou seja, logo após o livro ter 

sido carimbado, o mesmo deverá receber sua respectiva 

classificação.  

Art. 51° A catalogação é um processo técnico usado para registro e 

descrição de itens do acervo que permite a recuperação das 

informações por meio dos catálogos em fichas, bases de dados 

eletrônicas ou bancos de dados bibliográficos. Tem como 

fundamento a análise do documento e sua descrição, de acordo 

com regras padronizadas. 

Art. 52° Para realizar a descrição bibliográfica, usa-se o Código de 

Catalogação Anglo-Americano que adota a Descrição Bibliográfica 

Internacional Normalizada para Monografias – ISBD(M), também 

conhecida como a AACR2.  As áreas da descrição bibliográfica, 
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são: título, entrada, autor (e outros dados que comporão a ares de 

responsabilidade), edição, local, editora, data, ISBN, descrição 

física, série. 

Art. 53° Ficha catalográfica deve ser realizada pelo bibliotecário a 

todos alunos e servidores do campus somente para trabalhos feitos 

no âmbito institucional. É um serviço especializado e não deve ser 

cobrado nenhum valor para sua confecção e entrega.  

Art. 54° Indexação é um procedimento que consiste em extrair 

termos representativos (palavras–chave) de forma que os materiais 

indexados sejam recuperados com mais eficiência. Nesta fase, 

serão realizadas as seguintes etapas:  

a)Designar pelo menos 03 (três) ou mais palavras-chaves, 

correspondentes ao conteúdo dos materiais;  

b) A composição das palavras-chaves deverá ser sempre partindo 

do geral para o particular; 

c) Para manter a qualidade na indexação os catalogadores usam 

vocabulários controlados do próprio Sistema de Bibliotecas do IFBA 

e tesauros  que adotam uma linguagem controlada .  

 

 

Do Auxiliar de biblioteca 

 

a) Auxílio na execução dos procedimentos de catalogação, 

carimbagem e etiquetagem para todos os materiais adquiridos;  

b) colocação de fitilhos;  

c) execução de inventário;  

d)  atividades de circulação e demais atividades quando houver 

demanda; 
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e) atendimento de usuários;  

f) execução dos procedimentos de empréstimo, devolução, reserva, 

empréstimo especial;  

g) leitura e arrumação de estantes;  

h) apoio nas atividades de processos técnicos e demais atividades 

quando houver demanda; 

i) auxilio na conferência de novas aquisições; 

j) emissão de (declarações/atestados) nada consta; 

k) orientação dos usuários junto a pesquisas e uso de serviços da 

biblioteca; 

l) cadastrar usuários, controlar empréstimos, devoluções e reserva 

de materiais informacionais; 

m) auxiliar o inventário do acervo e preparar tecnicamente o 

material para a restauração; 

n) apoiar o controle estatístico de utilização do acervo e dos 

serviços executados; 

o) organizar e manter a ordem na biblioteca; 

p) informar à Coordenação da Biblioteca sobre irregularidades 

ocorridas no âmbito da biblioteca; 

q) desempenhar outras atividades correlatas e afins, designadas 

pela Coordenação de Biblioteca. 

 

 

 

Das Atividades auxiliares  

 

I -  Carimbagem:  deverá ser feita tendo em atenção à salvaguarda 

da integridade da mancha gráfica. Nunca um carimbo deve ser 
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colocado em cima de uma imagem ou em página em que possa 

lesar a mancha tipográfica; sempre que a página seja ilustrada, o 

carimbo deverá ser colocado na página imediatamente anterior ou 

seguinte, evitando a carimbagem sobre ilustrações. Em obras, com 

folhas plastificadas, ou material em que a tinta não adere, os 

carimbos são efetuados numa etiqueta autocolante que deve ser 

colocada no local estabelecido para a carimbagem: 

a) Carimbar verso da folha de rosto para número de tombo;  

b) Carimbar com a identificação da Biblioteca nos seguintes 

espaços:  

1) na página “101” para livros acima de 100 páginas na parte 

inferior ou em outra parte em que não houver texto;  

2) na página “51”, para livros até 99 páginas;  

3) na página “21” para folhetos;  

4) no caso de volumes ou tomos sequenciais, carimbar a página do 

primeiro intervalo de 100, escolhendo a ímpar, seguindo o seguinte 

principio: 101ou 201 ou 301; 

5) carimbar os 3 miolos dos livros. 

 

II - Colocação de fitilho:  é um procedimento que consiste em 

implantar mecanismo de antifurto nos itens do acervo. Para tal, 

deverão ser seguidas as seguintes etapas:  

a) Colocação de um fitilho em página aleatória em cada um dos 

itens;  

b) Para o caso das brochuras que possuírem páginas rasas, colocar 

o fitilho por trás da capa dura; 
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c) Para CDs e DVDs posicionar de acordo com a orientação do 

fabricante do fitilho;  

d) No caso de folhetos ou qualquer publicação com poucas páginas 

(menos de 40) não colocar o fitilho e encaminhar o material para o 

catalogador. 

 

CAPÍTULO 6 

DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS 

 

Art. 55° É direito de todos os usuários da biblioteca: 

 

a) utilizar todos os recursos e serviços oferecidos pela biblioteca, 

conforme sua categoria de usuário; 

b) fazer sugestões e reclamações de melhoria dos serviços 

prestados;  

c)  sugerir materiais informacionais a serem adquiridos, mediante 

avaliação;  

d)  participar das atividades culturais da biblioteca;  

e) solicitar empréstimo de materiais, conforme sua categoria de 

usuário. 

 

CAPÍTULO 8 

DOS DEVERES DO USUÁRIO 

 

Art. 56° É Dever dos usuários da biblioteca:  

 

a) o usuário deve conhecer e cumprir o regulamento da biblioteca;  
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b) manter atualizado o cadastro de dados pessoais;  

c)  manter sua senha em sigilo, a qual é pessoal e intransferível;  

d) acompanhar o histórico de movimentações (empréstimos, 

renovações e reservas) na página de acesso ao usuário;  

e) devolver a chave dos guardavolumes ao atendente do balcão ao 

sair da biblioteca;  

f)  tratar com respeito os funcionários e outros usuários da 

biblioteca;  

g)  apresentar documento de identificação com foto, em bom estado 

de conservação, sempre que solicitado, para utilizar os serviços da 

biblioteca;  

h)  zelar pelo silêncio no recinto da biblioteca;  

i)  obedecer aos prazos de empréstimos e devoluções;  

j) cumprir com as penalidades devidas, no caso de atraso na 

devolução;  

k) assumir total responsabilidade pelo extravio ou dano de qualquer 

material que estiver em seu poder, substituindoo por outro de igual 

natureza;  

l) responsabilizar-se por móveis e equipamentos da biblioteca, 

enquanto usuário dos mesmos;  

m) absterse de comer, beber, fumar, utilizar equipamentos que 

emitam sinais sonoros (celular, mp4 entre outros) e realizar 

trabalhos de recortes no espaço interno da biblioteca (área do 

acervo);  

n) deixar seus pertences no guardavolumes, podendo adentrar no 

recinto apenas com materiais para estudo.  
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o) cumprir as normas internas e institucionais apresentadas pelos 

servidores. 

Parágrafo único. O guardavolumes não poderá ser utilizado para 

outros fins que não seja a guarda de materiais para a entrada dos 

usuários na biblioteca, e apenas durante sua permanência no 

recinto. 

 

CAPITULO 9 

DAS PENALIDADES 

 

 Art. 57° O usuário que não cumprir as normas estabelecidas por 

este Regulamento ficará sujeito às sanções.  

Art 58° 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. 59° O usuário em atraso com a biblioteca não poderá efetuar 

um novo empréstimo até que tenha cumprido o prazo de 

suspensão.  

Art. 60° Em quaisquer circunstâncias, nos casos de extravio, perda 

ou danos ao material emprestado, o usuário deverá indenizar à 

instituição com outro exemplar semelhante ao extraviado e/ou 

danificado, ficando suspenso dos serviços da biblioteca até a 

referida reposição.  

Art. 61° Os casos excepcionais, com apresentação de atestado e/ou 

ocorrência policial, não isentam o usuário da reposição do item 

patrimonial extraviado ou danificado. 
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CAPITULO 10 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 62° O horário de funcionamento da biblioteca é estabelecido 

pela Coordenação da Biblioteca e Direção Acadêmica do Campi, de 

acordo com as necessidades específicas da biblioteca e do fluxo 

dos usuários. 

Art. 63° A validade do nada consta deverá ser de 30 dias a partir da 

data de assinatura. 

Art. 64° Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo 

Conselho de Campus ou nas atribuições do Regimento do Campus. 

Art. 65° Este Regulamento entrará em vigor na data de sua 

aprovação pelo Conselho de Campus do IFBA/Seabra. 

 


