
BIBLIOTECA DAMÁRIO DACRUZ 
Regulamento resumido 

 
 

MISSÃO E OBJETIVO 

A MISSÃO da Biblioteca é atender a comunidade acadêmica do Campus Simões Filho em sua necessidade de 
formação e informação, estimular a aquisição de conhecimento técnico e científico e incentivar o gosto pela leitura, 
pesquisa, produção literária e artística. O OBJETIVO é mediar o acesso à informação que é reunida, organizada e 
disseminada de modo a dar suporte no processo de ensino-aprendizagem contribuindo para a formação do cidadão 
histórico-crítico. 
 

ACESSO 

É permitido a qualquer pessoa o acesso à Biblioteca. Seu acervo é de livre circulação, mas, para acessá-lo, o usuário deve guardar 
bolsas, pastas, fichários, classificadores, mochilas, sacolas e similares no guarda-volumes. Pode trazer consigo material para 
anotação e escrita. 
Por medida de segurança, a Biblioteca é equipada com sistemas antifurto (sonoro e câmera de filmagem) para salvaguardar o 
patrimônio público. 
 
ACERVO 
É composto por livros, revistas, apostilas, trabalhos de conclusão de curso, obras de referência, periódicos, fitas de vídeo, CD-ROM, 
DVD e outros itens informacionais.  
 
PRINCIPAIS SERVIÇOS 
 

à Empréstimo 
Só poderá ser efetuado à pessoa previamente cadastrada e 
habilitada, em caráter individual, mediante apresentação de 
documento oficial com foto. Os prazos de empréstimos e a 
quantidade de exemplares variam de acordo com o tipo de 
material e categoria de usuário. A tabela apresenta 
quantidade máxima de livros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

à Devolução 
O usuário ou qualquer pessoa poderá efetuar a devolução dos 
livros e outros itens emprestados. Não é exigida a 
apresentação de documento! É importante observar as datas 
previstas! 

Categoria de Usuário Livros Prazo (dias) 
Aluno 4 7 
Técnico 4 7 
Professor 10 30 
Terceirizados e 
Estagiários 2 7 

  

à Renovação 
Os empréstimos que não estiverem vencidos poderão ser 
renovados pelo mesmo prazo do empréstimo inicial, de 
acordo com a disponibilidade e tipo de material, desde que 
não esteja em lista de espera (reserva). É indispensável a 
apresentação de documento oficial com foto. 
A renovação poderá ser realizada on-line pelo sistema 
Pergamum. O usuário deve acessar o portal do IFBA campus 
Simões Filho e na página da Biblioteca acessar o link Meu 
Pergamum.   
 

à Reserva 
Quando todos os exemplares de determinado título 
estiverem emprestados o usuário poderá solicitar a reserva. 
A reserva poderá ser realizada on-line pelo sistema 
Pergamum. O usuário deve acessar o portal do IFBA campus 
Simões Filho e na página da Biblioteca acessar o link Meu 
Pergamum. 

 

à Consulta e orientação 
Dúvidas sobre utilização de serviços ou busca por títulos podem ser direcionadas ao balcão de atendimento e o usuário será 
instruído sobre como proceder. 
 

à A Biblioteca não realiza Empréstimo, Renovação ou Reserva por telefone, rede social ou e-mail. 

à Livros de consulta, dicionários, enciclopédias e revistas são para consulta local. 

à O usuário que estiver em débito com a Biblioteca não terá direito a efetuar empréstimo, renovação ou reserva. 

à Os armários só podem ser utilizados durante a permanência do usuário na biblioteca! 

à Para efetuar login no Meu Pergamum:                
              Usuário: CPF (apenas os números)  
              Senha (123456 – que é a sequência padrão). Após o 1º acesso é possível configurar nova senha. 
 

DAS PENALIDADES 
São aplicadas em razão de atraso na devolução, dano de material e comportamento inadequado do usuário.  
Atraso de obras impede renovação e gera suspensão (dos serviços de empréstimo, renovação e reserva).  
Perda, dano ou extravio implica na RESTITUIÇÃO do bem. Rasurar, marcar, anotar caracteriza dano! 
 

COMPROMISSOS DO USUÁRIO 

Zelar pelo patrimônio público! Manter o SILÊNCIO! Manter a ordem e a limpeza não sendo permitido consumir nenhum tipo de 
alimento! Obedecer às normas estabelecidas no Regulamento! 
 

FUNCIONAMENTO 

De Segunda à Sexta-feira, das 8h às 20h, exceto nos feriados e 
pontos facultativos. Em períodos de recesso acadêmico, de 
segunda à sexta-feira das 8h às 17h (apenas para devolução e 
consulta). 

CONTATO:  
Tel.: (71) 3295-5647 
E-mail: biblioteca_sf@ifba.edu.br. 
Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecaSF/ 

 

mailto:biblioteca_sf@ifba.edu.br

