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Apresentação 

O presente documento é um regulamento interno do setor que visa informar aos usuários da 

biblioteca FL-SP seus direitos de uso dos produtos e serviços oferecidos pelo mesmo. 

Também ressalta as obrigações de conduta indicando uma utilização adequada desse 

espaço que visa trabalhar como uma extensão da sala de aula para apoiar as atividades de  

estudos. 
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CAPÍTULO 1 – Objetivos 

Art. 1º - a Biblioteca FL-SP é um setor de apoio aos Programas de ensino, pesquisa e 

extensão, e tem por objetivo disponibilizar produtos e serviços de informação e 

documentação à comunidade acadêmica da Instituição e público externo. 

Art. 2º São considerados clientes os alunos e ex-alunos, professores e funcionários, além 

da comunidade local. 

 

CAPÍTULO 2 – Horário de Funcionamento 

Art. 3º - A biblioteca da Faculdade lusófona funciona de segunda a sexta-feira. O horário 

de atendimento é estabelecido de acordo com a necessidade da Instituição. Por favor, 

informe-se pelo e-mail biblioteca@faculdadelusofonasp.com.br 

    

CAPÍTULO 3 – Do Acervo 

Art. 4º - O acervo da Biblioteca é constituído por: livros, obras de referência (ex.: 

dicionários, atlas, códigos, etc.), trabalho de conclusão de curso (TCC), periódicos, 

multimídias (CD-ROM, DVD, etc.) e documentos virtuais (Biblioteca A). 

Parágrafo único. Instruções de acesso às bibliotecas virtuais: 

 

BIBLIOTECA PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 

Biblioteca A No site da 

faculdade em 

“Sou Aluno” 

clicar e *logar no 

“AVA”. 

Clicar em “Sala 

Modelo” 

Procurar no 

canto esquerdo 

da tela a 

“Biblioteca A”, 

 

*Para esse acesso o aluno utilizará o número de matrícula em “usuário,” e os cinco 

primeiros dígitos do CPF em “senha.” 
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CAPÍTULO 4 – Dos Serviços 

Art. 5º - A Biblioteca oferece aos usuários os seguintes serviços: 

SERVIÇOS DESCRIÇÃO 

Catálogo online  Para consulta de acervo físico da biblioteca   

Consulta local 
O acervo da Biblioteca FL-SP é aberto para consulta 
presencial. 

Elaboração de ficha 
catalográfica;  

Mediante solicitação via e-mail para biblioteca 
@faculdadelusofonasp.com.br O prazo para atendimento é 
de 72 horas. 

Empréstimo domiciliar  
Usuário vinculado à FL-SP poderá locar pessoalmente 
materiais de interesse dentro das normas observadas. 

**Escaneamento parcial de 
materiais bibliográficos 

Esse serviço é oferecido apenas à professores e usuários 
com alguma deficiência 

Levantamento 
bibliográfico; 

De pesquisa em sites de artigos científicos sob 
agendamento prévio e individual via e-mail para biblioteca 
@faculdadelusofonasp.com.br  

Orientação à normalização 
de trabalhos acadêmico-
científicos;  

Mediante agendamento de turmas, ou individual. 

Renovação 
Presencial e *online até três vezes por título sempre que o 
empréstimo estiver em dia e sem reservas para outro 
usuário. 

Reserva  
Presencial e *online de materiais indisponíveis devido a 
empréstimo para outro usuário. O prazo para retirada do 
material é de 24 horas após notificação pela biblioteca. 

mailto:biblioteca_faculdade@marioschenberg.com.br
mailto:biblioteca_faculdade@marioschenberg.com.br
mailto:biblioteca_faculdade@marioschenberg.com.br
mailto:biblioteca_faculdade@marioschenberg.com.br
mailto:biblioteca_faculdade@marioschenberg.com.br
mailto:biblioteca_faculdade@marioschenberg.com.br
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Serviço de guarda-
volumes 

Uma chave por usuário que deve ser solicitada no balcão. 

Treinamento de usuários 
Para utilização das ferramentas da biblioteca (catálogo 
online, bibliotecas virtuais), e pesquisas em sites. Mediante 
agendamento de turmas, ou individual. 

 

*Serviço disponível em “Biblioteca” dentro do “Sistema acadêmico," no site da Instituição. 

**Os materiais solicitados só poderão ser escaneados após análise, dentro dos limites 

explicitados no próprio material e frente as Leis de Direitos Autorais de Reprodução. 

Obs. O atendimento para serviços de circulação (empréstimo, devolução e reserva) são 

realizados até 10 minutos antes do horário de fechamento da Biblioteca. 

 

CAPÍTULO 5 – Da Infraestrutura 

Art. 6º - A Biblioteca dispõe para uso da comunidade acadêmica: 

I - Espaços para estudo em grupo e individual; 

II - Sistema Wireless em todo ambiente acadêmico; 

III - Acessibilidade a pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida; 

IV - Computadores com pacote office e acesso à internet para pesquisas e trabalhos. 

CAPÍTULO 6 – Empréstimos 

Art. 7º – Quantidade de empréstimos por tipo de usuário: 

TIPOS DE ACERVO PROFESSORES 
QTDD 

ALUNOS 
QTDD 

FUNCIONÁRIOS 
QTDD 

Chaves do Guarda-volumes 1 1 1 
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DVD’S 6 3 3 

Fones de ouvidos 1 1 1 

Livros 6 3 3 

Pen-drives 1 1 1 

Periódicos 6 3 3 

Limite de Itens por usuário 7 3 3 

 

Parágrafo único. Os empréstimos só poderão ser feitos presencialmente e pelo próprio 

usuário sob apresentação da carteirinha estudantil sempre que solicitado pelo atendente 

da biblioteca. 

 

 

Art. 8º – Período de empréstimo por tipo de usuário em dias corridos: 

  PROFESSORES ALUNOS FUNCIONÁRIOS 

ITEM DIAS CORRIDOS 
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Chaves do Guarda-volumes 
Devolução no 
mesmo dia 

Devolução no 
mesmo dia 

Devolução no 
mesmo dia 

DVD’S 15 7 7 

Fones de ouvidos 
Devolução no 
mesmo dia 

Devolução no 
mesmo dia 

Devolução no 
mesmo dia 

Livros 15 7 7 

Obras de consulta interna 
(TCC's, obras com bolinha 
vermelha ou etiquetas laranja) 

Devolução no 
mesmo dia 

Devolução no 
mesmo dia 

Devolução no 
mesmo dia 

Obras de referência (Códigos, 
Dicionários, Normas, 
Vademecum) 

Devolução no 
mesmo dia 

Devolução no 
mesmo dia 

Devolução no 
mesmo dia 

Pen-drives 
Devolução no 
mesmo dia 

Devolução no 
mesmo dia 

Devolução no 
mesmo dia 

 

 

 

CAPÍTULO 7 – Penalidades 

Art. 9º – Do valor das multas por atraso segundo tipo de acervo aplicadas em dias úteis: 

ITEM VALOR POR DIA/ITEM 

Chaves do Guarda-volumes R$ 5,00 
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DVD’S R$ 2,00 

Fones de ouvidos R$ 5,00 

Livros R$ 2,00 

Obras de consulta interna (TCC's, obras com bolinha 
vermelha ou etiquetas laranja) 

R$ 5,00 

Obras de referência (Códigos, Dicionários, Normas, 
Vade-mécum) 

R$ 5,00 

Pen-drives R$ 5,00 

Periódicos R$ 2,00 

 

§ 1º - Os atrasos na devolução de obras acarretarão no bloqueio do cadastro para novos 

empréstimos ou renovações até que o usuário regularize sua situação no financeiro. 

§ 2º - As multas aplicadas não poderão exceder o valor do livro.  

Art. 10º - Para toda obra de consulta interna retirada da biblioteca e entregue com atraso 

será aplicada a penalidade de R$5,00 por dia.  

Art. 11º - Em caso de extravio, furto ou danos nas obras/objetos emprestadas, o usuário 

deve indenizar a Biblioteca no prazo de até 30 dias após o comunicado, apresentando a 

reposição da(o) mesma(o) obra/objeto. No caso das obras é obrigatório em edição mais 

atual disponível ou em caso de obras esgotadas, um título indicado pela biblioteca desde 

que no mesmo valor da extraviada. Entende-se por danos:  sublinhar, rasgar, grifar, 

molhar, proceder anotações e arrancar páginas, quebrar ou danificar alterando a 

integridade e funcionamento dos objetos. O período entre a data de devolução e o 

comunicado de perda/dano será considerado atraso, e, portanto, passível de aplicação 

de penalidade, conforme já citado.  
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CAPÍTULO 8 – Do cadastro na biblioteca 

Art. 12º - O cadastramento de usuários é automático, para alunos e professores no 

momento da matrícula/admissão. Funcionários devem apresentar documento oficial com 

foto para cadastro. 

 

CAPÍTULO 9 – Do uso do acervo e dependências 

Art. 13º - A consulta ao acervo da Biblioteca é realizada por meio do Catálogo online 

disponível na página no link da biblioteca dentro do sistema acadêmico na área do aluno. 

O acesso ao acervo físico é livre. 

Art. 14º - No recinto da Biblioteca, salas de estudo inclusive, é expressamente importante:  

I - Não ter condutas que prejudiquem o estudo, a consulta ou a pesquisa de outros 

usuários que se encontrem no local; 

II - Manter um tom de voz moderado em todas as áreas da Biblioteca; 

III - Não fumar na Biblioteca, em acordo com a Lei Estadual nº 13.541 de 7 de maio 

de 2009; 

IV - Manter os aparelhos eletrônicos tais como, celulares, tabletes, notebook, etc. 

Configurados no modo silencioso; 

V - Não entrar com alimentos, bebidas, pastas, fichários, pacotes, sacolas, bolsas, 

malas etc., os mesmos devem ser deixados no guarda-volumes específico para tal 

fim; 

VI - Utilizar fones de ouvidos para execução de arquivos sonoros. 

Art. 15º - Os usuários devem respeitar os horários de abertura e fechamento da 

Biblioteca. 

Art. 16º - Não é permitido fazer fotos e filmagens no recinto da biblioteca sem prévia 

autorização da Coordenação. Foto de conteúdo de livros e demais materiais 
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bibliográficos podem ser considerados crime contra o direito autoral, com penalidades 

previstas em lei. 

Parágrafo único. Após 3 (três) advertências verbais, o usuário que infringir as regras do 

setor será impedido de usufruir de todos os serviços da biblioteca por 30 dias 

consecutivos. 

 

CAPÍTULO 10 – Do Empréstimo Domiciliar, Devolução, Renovação e Reserva  

Art. 17º - As obras emprestadas devem ser devolvidas no Balcão de Atendimento no 

prazo estabelecido. Na ocorrência de atraso o usuário será penalizado conforme já 

citado.  

Art. 18º - A obra pode ser renovada até o vencimento até 3 vezes, pela Internet ou 

presencialmente, desde que não haja reserva para outro usuário.  

Art. 19º - Só serão aceitas as reclamações posteriores sobre e futuros pedidos de 

revisões sobre renovações, dos usuários que tiverem em seu poder o print da tela com 

imagem do erro ocorrido, ou renovação realizada.  

Art. 20º Reservas poderão ser feitas apenas diante de materiais indisponíveis, 

emprestados para outros usuários. 

Art. 21º - Obras de Referência podem ser emprestadas para os finais de semana e 

feriados, desde que o usuário retire o material no último dia útil da semana ou véspera de 

feriado, e com a autorização da Bibliotecária Responsável.  

Art. 22º - No que diz respeito ao uso dos computadores. Após a utilização o usuário 

deverá limpar todos os downloads e documentos feitos por ele.  

Art. 23º - Todo o material emprestado é intransferível e a sua guarda é de total 

responsabilidade do usuário que o retirou da Biblioteca, a quem cabe zelar pelo 

cumprimento dos prazos de empréstimos e conservação do material.  
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CAPÍTULO 11 – Do atendimento à usuários com algum tipo de deficiência 

Art. 24º - Conforme Lei No 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000. A Biblioteca FL-SP 

prestará prioritariamente um atendimento personalizado às pessoas com algum tipo de 

deficiência física ou intelectual, tais como: 

I - Prioridade no atendimento 

II - Separação prévia de material solicitado pelo usuário via e-mail ou telefone  

III - Orientação de uso dos programas especiais instalados nos computadores 

IV - Escaneamento e impressão de parte de obras bibliográficas respeitando os 

limites segundo a Lei de Direitos Autorais. 

 

CAPÍTULO 12 – Das disposições Gerais  

Art. 25º - Casos não previstos no regulamento serão resolvidos pela Bibliotecária Geral 

junto a Direção Acadêmica. 

 

Documento elaborado em: out. 2018  

Por: Bibliotecária Kethy Lima Ribeiro - CRB 9589 

Revisado em dez. 2021 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.048-2000?OpenDocument

