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Faculdade PIAGET 

 

SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO – SDI 

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 

 

 

CAPÍTULO I 

DO ACESSO E DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 1º 

a) A Biblioteca destina-se especialmente ao Corpo Docente e Discente dessa 

Faculdade, podendo, entretanto, ser utilizada pelos funcionários e público em 
geral unicamente para consulta, desde que devidamente identificados e 

autorizados pelo Responsável do SDI. Em casos especiais, a Bibliotecária 
responsável definirá o caráter do pedido, e caso julgue necessário consultará a 
Diretoria Acadêmica. 

b) Poderão utilizar a Biblioteca também Serviços de Documentação e 
Informação, Bibliotecas, Arquivos e outras instituições que tenham celebrado 

protocolo de colaboração com a Faculdade PIAGET. 
c) O usuário deverá informar quaisquer anormalidades notadas em 

publicações emprestadas ou consultadas, sob a pena de se tornar 

responsável por elas. 
 

Art. 2º 
O horário e o período de funcionamento do SDI serão determinados pelo 
responsável da biblioteca. Nos meses de férias escolares o horário de 

funcionamento da biblioteca será diferenciado. 
 

Art. 3º 

A biblioteca é de livre acesso aos associados e demais clientes, conforme 
disposto no art. 1º. 

 

Art. 4º  

Não é permitido entrar na Biblioteca com bolsas, sacolas, pastas ou similares. 
O usuário deverá utilizar o guarda-volumes. 

a) O uso do guarda-volumes é restrito ao período em que o usuário estiver na 
Biblioteca, devendo devolver a chave do mesmo na saída; 

b) Ficarão sujeitos à multa no valor de R$ 5,00 (cinco reais) ao dia, diante das 

seguintes ocorrências: 
 Danificar e/ou perder a chave; 

 Não liberar o guarda-volumes no horário de funcionamento da 
biblioteca.  

c) Os materiais e valores deixados no guarda-volumes são de inteira 

responsabilidade do usuário; 
 

 



FACULDADE PIAGET 

Art. 5º  

 

1. O acervo da biblioteca é protegido eletronicamente contra furto. No caso de 
soar o alarme, o usuário deverá apresentar seus pertences para ser 
vistoriados pelo funcionário do atendimento; 

2. O usuário deve submeter o material bibliográfico em seu poder ao controle 
de entrada e saída da Biblioteca, quando solicitado por algum dos 

funcionários do SDI; 
3. Não é permitido fumar, comer e beber, manter aparelho celular ligado, 

comercializar quaisquer produtos nas dependências da Biblioteca, bem 
como manter comportamentos que prejudiquem o silêncio e o 
funcionamento normal dos serviços; 

4. Os itens bibliográficos consultados não devem ser colocados nas estantes 
pelos usuários, após o uso no interior da Biblioteca deverão ser devolvidos 

aos Serviços de Atendimento e Orientação. 
 

CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS E DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 6º  

Poderão ser associados, os docentes e discentes desta Faculdade. 
 

Parágrafo Único: Casos especiais serão submetidos ao Responsável da 

Biblioteca. 
1. A Inscrição no quadro de associados será feita mediante a apresentação 

de comprovante de vínculo com a Faculdade e outros documentos que o 
Responsável do SDI julgar necessário. 

2. Os usuários externos deverão inscrever-se através da apresentação da 

Carteira de Identidade, comprovante de residência atual e uma fotografia 
para registro. 

3 Os usuários devem apresentar o Cartão de Identificação sempre que lhes 
seja solicitado. 

4 O Cartão de Identificação é pessoal, intransferível e imprescindível para a 

utilização de qualquer serviço prestado pela Biblioteca, inclusive para 
acesso à base de dados da Internet. 

5 Em caso de perda ou extravio do cartão, o usuário deverá comunicar 
imediatamente a Biblioteca, através de formulário próprio. 

6 O prazo de expedição da 2ª via do cartão será de 07 (sete) dias úteis 

após a efetivação do pedido. 
 

CAPÍTULO III 

DA CONSULTA 

 

Art. 7º  
As obras para consulta são as seguintes: 
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a) Enciclopédias, dicionários, atlas, periódicos, CD, e demais obras de 

referência, obras raras e obras de arte. 
b) Obras indicadas pelos professores para consulta interna. 
c) 01 (um) exemplar de cada obra que conste na Bibliografia Básica das 

disciplinas, sendo identificadas na lombada como CONSULTA. 
d) Essas obras deverão ser devolvidas no Balcão da Biblioteca após o uso. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO EMPRÉSTIMO 

 

Art.8º  

Entende-se por empréstimo domiciliário a requisição de documentos para 
consulta em espaços exteriores ao SDI/Biblioteca. 
 

Art. 9º 
O empréstimo só será permitido aos usuários devidamente inscritos na 

Biblioteca. 
 

Art. 10º 

Não é permitida a requisição de obras em nome de outro usuário. 

 

Art. 11º  

No ato da requisição, o usuário assume o compromisso de devolver as 
publicações em igual estado de conservação e dentro dos prazos 

determinados pelos serviços de empréstimo. 
 

Art. 12º 

Os prazos e quantidade de materiais bibliográficos para empréstimo são: 

a) Discente de graduação: 03 (três) livros, pelo prazo de 07 (sete) dias 
corridos; 

b) Discente de pós-graduação: 03 (três) itens bibliográficos, pelo prazo de 7 

(sete) dias corridos. 
c) Docente: 05 (três) itens bibliográficos, pelo prazo de 07 (sete) dias 

corridos; 
§ 1º – Em período de provas o prazo será reduzido para 3 (três) dias uteis. 
§ 2º – O não cumprimento dos prazos estabelecidos para o empréstimo 

acarretará nas penalidades previstas no art. 19º deste Regulamento. 
 

Art. 13º 

Os empréstimos somente serão renovados mediante apresentação pessoal das 
obras e do cartão de empréstimo. 
Só serão renovadas as obras que não constarem em lista de reserva.  
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Art. 14º  

Os títulos indisponíveis para retirada imediata poderão ser reservados 

previamente por meio de listas específicas desde que estejam disponíveis no 
acervo no ato da solicitação (balcão ou via internet) do empréstimo, ficarão a 
disposição por 01 (um) dia, e caso não sejam retirados nesse prazo serão 

repassados para a próxima reserva. 
 

 

Art. 15º 
Não serão facultados para empréstimo os seguintes itens bibliográficos: 

a) Obras de referência (enciclopédias, atlas e dicionários); 
b) Suportes audiovisuais; 
c) Publicações periódicas (Revistas Técnico-Científicas, Jornais); 

d) Publicações devidamente assinaladas; 
e) Não serão emprestados mais de 01 (um) exemplar da mesma obra por 

usuário. 
 

Art. 16º EMPRÉSTIMO INTERBIBLIOTECAS 
 

A Faculdade PIAGET não disponibilizará este tipo de serviço. 
 

Art. 17º 

No período de Férias os usuários poderão fazer empréstimos por períodos 
superiores aos estipulados. Estes prazos e os itens bibliográficos que poderão 

ser retirados serão determinados pelo Responsável do SDI. 
 

CAPÍTULO V 

BASE DE DADOS E SERVIÇOS DE INTERNET 

 

Art. 18º  

Bases de Dados e Serviços de Internet são de uso exclusivo da Comunidade 
Universitária, atendendo as seguintes normas: 
 

Paragrafo Único: A internet deve ser utilizada apenas para fins de pesquisa, 
sendo proibido o acesso a páginas eletrônicas indevidas, conversa em 

programas de relacionamento (Ex: Google e Talk,) e outros fins não didáticos 
e acadêmicos. O período de permanência e forma de agendamento por usuário 
no terminal de informática será definido pelo Responsável do SDI. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 19º 

O usuário que não entregar as obras nos prazos estabelecidos conforme art.11 
estará sujeito as seguintes penalidades: 

a) Suspensão dos serviços de empréstimo domiciliar até que se normalize 
a devolução dos itens em seu poder. 
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b) Aplicação de multa de R$ 10,00 por item e por dia de atraso. 

c) Suspensão total dos serviços na Biblioteca no caso de o usuário 
permanecer em débito, sem qualquer justificativa ao SDI. 

d) Na ocasião da Matrícula nos Cursos os usuários inadimplentes com a 
Biblioteca/SDI terão que saldar os débitos existentes, para efetivarem a 
mesma. 

 

Art. 20º 
O usuário é sempre o único responsável pelo item bibliográfico emprestado e 

indenizará obrigatoriamente a Biblioteca em caso de extravio ou dano. 
 

Art. 21º 

Para reposição de obras extraviadas, o usuário deverá providenciar sua 
substituição ou indenização, observando as seguintes normas: 

a) O usuário deverá comunicar a perda da obra ao Responsável do SDI, 

por escrito, solicitando prazo de 20 dias para a reposição. 
b) Estando a obra esgotada, o usuário deverá repor outro título de 

interesse da Biblioteca, mediante consulta aos docentes da área sob a 
ciência do Responsável do SDI. 

 

CAPÍTULO VII 

SANÇÕES 

 

Art. 22º 
Ao cliente em débito com a biblioteca não será permitido novos empréstimos, 

até regularizar a situação.  
 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 23º 

No caso de tentativa de furto de qualquer publicação será devidamente 
informado a diretoria da instituição, e o usuário ficará impedido de utilizar a 
biblioteca até a decisão da diretoria. 

 
Art. 24º 

Alegar desconhecer o regulamento não escusa o cliente das penalidades 
constantes neste regulamento. 
Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela responsável 

da biblioteca. 
 

Art. 25º  
O usuário ao tornar-se associado da biblioteca compromete-se a cumprir a 

Lei sobre os Direitos Autorais (Lei 9.610, de 19 de fevereiro 1998), quanto a 
reprografia de material bibliográfico nas dependências da biblioteca e estar 
ciente do regulamento 
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Art. 26º  

Não será permitida a matrícula ou colação de grau de discentes em situação 
irregular com a biblioteca. 
 
 

Regulamento aprovado pela Diretoria da Faculdade Piaget na data de 25 de julho de 

2014. 

 


