REGIMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA DA FACULDADE CASA
DO ESTUDANTE
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Artigo 1º - A Biblioteca da Faculdade Casa do Estudante, através de
suas instalações, do seu acervo, de seus recursos humanos e dos
serviços oferecidos aos seus usuários, tem por objetivos gerais:
- Ser um centro de informações capaz de dar suporte bibliográfico e
não bibliográfico (fitas de vídeo, CD-ROM, slides, etc...) ao
processo de ensino – aprendizagem, a pesquisa e promover a
democratização do conhecimento;
- Cumprir sua função social de disseminar a informação junto à
comunidade interna e externa, promovendo atividades culturais nas
diversas áreas do conhecimento.
Parágrafo Único – Para que a Biblioteca cumpra os seus objetivos e
sirva igualmente a todos, será regida por este Regulamento.
CAPÍTULO II
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Artigo 2º - A Biblioteca terá o seguinte horário de funcionamento e
atendimento aos usuários: de 2ª a 6ª feira das 8 às 22: 30h.
Parágrafo Único - Durante o período de férias, o horário de
atendimento estará sujeito a modificações de acordo com a
conveniência dos serviços a ser determinado pela Direção Geral.

CAPÍTULO III
DOS USUÁRIOS
Artigo 3º - A Biblioteca está aberta a toda comunidade para
consulta, porém o empréstimo domiciliar é facultado somente aos
professores, funcionários e alunos.
Artigo 4º - As inscrições serão efetuadas através do cadastro no
sistema automático da Biblioteca, sendo válida para alunos,
professores e funcionários enquanto estiverem vinculados na
Instituição.
Artigo 5º - Não será permitida a entrada de usuários com bolsas,
pastas, sacolas.
Artigo 6º - Os pertences do usuário só deverão ficar no guardavolumes durante o período em que este permanecer no recinto da
Biblioteca.
Artigo 7º - A Biblioteca não se responsabiliza por objetos
esquecidos em suas dependências
Artigo 8º- Toda publicação consultada deve ser deixada sobre o
balcão, cabendo apenas aos funcionários da biblioteca, sua
recolocação nas estantes.
Parágrafo Único - O funcionário encarregado fica autorizado a reter
o material bibliográfico pertencente à Biblioteca quando não estiver
regularmente submetido ao processo de empréstimo.
Artigo 9º - Enquanto estiver na Biblioteca, os pesquisadores
deverão permanecer em silêncio, para que todos possam ter um
aproveitamento melhor nas pesquisas.
Artigo 10 - Não será permitido fumar, merendar ou jogar lixo no
interior da biblioteca. Caso ocorram tais fatos, caberá ao
responsável pelo setor, comunicar o acontecimento à Direção, que
tomará as providências cabíveis.

CAPÍTULO IV
DO EMPRÉSTIMO
Artigo 11 - O empréstimo domiciliar é facultado somente aos
professores, funcionários e alunos da Faculdade, depois de
devidamente inscritos na Biblioteca, obedecendo aos seguintes
critérios:
Parágrafo Único: Será vedado o empréstimo para o aluno que não
apresentar sua “carteirinha” de identificação e o mesmo se aplicam
tanto para professores quanto para seus funcionários que não
estiverem com seu crachá de identificação.
I - LIVROS
a) Para Alunos:
Será permitido o empréstimo de até 03 livros pelo prazo de 07 dias,
renovável por igual período caso não haja reserva do livro por parte
de outro usuário.
b) Para Alunos: pós-graduação
Será permitido o empréstimo de até 03 livros pelo prazo de 15 dias,
renovável por igual período caso não haja reserva do livro por parte
de outro usuário.
c) Para Professores:
Será permitido o empréstimo de até 04 livros pelo prazo de 15 dias,
renovável por igual período caso não haja reserva do mesmo por
parte do usuário.
d) Para Funcionários:
Será permitido o empréstimo de até 03 livros pelo prazo de 07 dias,
renovável por igual período caso não haja reserva do mesmo por
parte do usuário.
II - PERIÓDICOS
Não será permitido o empréstimo de periódicos e jornais aos
usuários.

Só será permitida consulta interna mediante apresentação da
“carteirinha” e/ou crachá.
Só será permitido xerografar na mecanografia da Escola, mediante
a retenção da “carteirinha” enquanto não se devolve o material.
III - MULTIMEIOS:
Para MAPAS e CD ROM
Não será permitido o empréstimo de mapas e cd rom , sendo
apenas para consulta interna .
Só será permitida consulta interna mediante apresentação da
“carteirinha”.
IV - FITAS DE VÍDEO/DVDs:
Parágrafo Único: Será permitido assistir fitas sem nenhum ônus, na
sala de projeção.
Não será permitido empréstimo de fitas/DVDs.
Artigo 12 - Quando o livro procurado não se encontra na biblioteca o
usuário poderá reservá-lo, só estando a sua disposição até 24
horas depois de efetuada a devolução.
Artigo 13 - O leitor perderá seu direito a reserva caso não
compareça até a data estabelecida.
Artigo 14 - Não será emprestado material bibliográfico que for
considerado:
I - Obra rara;
II - Obra de referência (dicionários, enciclopédias, etc);
CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES
Artigo 15 - Ao tomar emprestado um livro, o usuário assume a
responsabilidade de, em caso de perda ou dano irreparável, repor o
livro ou o seu valor atualizado, ou ainda, um outro título indicado
pela biblioteca.

Artigo 16 - Caso não cumpra o Artigo 15 não poderá retirar material
bibliográfico para empréstimo.
Artigo 17 - No caso do não cumprimento dos prazos fixados para
devolução de obras retiradas por empréstimo, ficará o usuário
sujeito a suspensão, correspondente à quantidade de livro. Para
cada livro será aplicada suspensão de 30 dias.
Artigo 18 - O usuário que retirar da Biblioteca qualquer material
bibliográfico sem a devida autorização, ficará impedido de retirar
material para empréstimo durante o prazo a ser determinado pela
direção geral e estará sujeito às medidas legais cabíveis.
Artigo 19 - No caso de atraso na devolução de qualquer material da
biblioteca, poderá a critério da Direção ocorrer suspensão
automática do aluno, ficando suspenso o seu direito de empréstimo,
sujeito a pagamento de multa por dia de atraso.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 20 - Compete a Biblioteca da Faculdade, fornecer o
documento “Nada Consta” aos alunos da Instituição que vão colar
grau, sem o qual não poderão fazê-lo.
Artigo 21 - Este regulamento entrará em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
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