
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 
 
Capítulo 1 -  Do regulamento e sua aplicação 
 
Art. 1º O presente Regulamento contém as normas que regem e orientam as rotinas dos 
serviços prestados pela biblioteca do Instituto Federal Minas Gerais – Campus 
Formiga.  
 
Art. 2º Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários da biblioteca relacionados 
no art. 5º. 
 
Capítulo 2 - Das finalidades e atribuições 
 
Art. 3º A biblioteca do IFMG – Campus Formiga tem a missão de promover o acesso à 
informação de forma eficiente e atualizada, empregando todos os recursos 
informacionais possíveis à satisfação dos usuários e de buscar novas alternativas de 
gestão da informação que possam contribuir para o desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
Art. 4º A biblioteca tem por objetivo: 
 I - compilar, disseminar e preservar os documentos; 
II - facilitar ao usuário o acesso ao acervo bibliográfico, através da consulta, 
empréstimo domiciliar e empréstimo entre bibliotecas; 
III - promover a acessibilidade da informação; 
IV - desenvolver políticas de aquisição e controle de acervo, disciplinando o fluxo de 
documentos dentro das normas vigentes; 
V - administrar o cadastro de usuários e o tempo de validade das inscrições. 
 
Capitulo 3 -  Dos usuários 
 
Art. 5º São considerados usuários da biblioteca do IFMG – Campus Formiga, as 
seguintes categorias, abaixo-relacionadas:  
I -    A – Alunos; 
II -   B – Servidores docentes; 
III -  C – Servidores técnico-administrativos e 
IV -  D – Público externo. 
 
Parágrafo único Os casos omissos serão analisados individualmente pela Biblioteca. 
 
Capítulo 4 - Da inscrição 
 
Art. 6º As inscrições dos alunos e servidores serão feitas automaticamente a partir da 
comprovação de seu vínculo com a instituição. 



 
Art. 7º O usuário das categorias A, B e C serão identificados pelo número de sua 
matrícula fornecido pela Instituição, instrumento indispensável nas rotinas de 
empréstimo, devolução e reserva, devendo informá-lo sempre que solicitado. 
Art. 8º Para os alunos a inscrição será válida durante o período que efetivamente 
frequentarem o curso, ou seja, se houver o trancamento da matrícula ou a desistência do 
curso a inscrição será cancelada. 
 
Art. 9º A inscrição dos usuários das categorias B e C serão canceladas imediatamente 
após cessar sua condição de servidor docente e de técnico administrativo. 
 
Capítulo 5 – Do funcionamento 
 
Art.10 O horário de funcionamento da biblioteca foi estabelecido em consonânica com 
os três turnos da instituição, levando-se em conta o quadro funcional disponível. 
Havendo alteração, será amplamente divulgado. 
 
Art. 11 No período de férias acadêmicas a biblioteca funcionará em horário especial, 
previamente divulgado. 
 
Art. 12 A biblioteca poderá ser fechada em época de inventário, a fim de se verificar sua 
situação patrimonial, que geralmente é realizado nos períodos de férias.  
 
Capítulo 6 – Da circulação 
 
Art. 13 A consulta ao acervo bibliográfico é livre aos usuários. 
Parágrafo único - A consulta ao acervo de periódicos e de referência deverá ser feita nas 
dependências da biblioteca, não sendo permitido o empréstimo. 
 
Art. 14 O empréstimo domiciliar é facultado aos usuários  das categorias A, B e C 
enquadrados no artigo  5º. 
 
§ 1º O empréstimo é estritamente pessoal não sendo permitida a retirada de material em 
nome de outra pessoa. 
 
§ 2º O usuário não poderá fazer o empréstimo de mais de um exemplar de um mesmo 
título. 
§ 3º O empréstimo somente será efetivado depois que o material bibliográfico for 
processado no balcão de atendimento. 
 
§ 4º Feito o empréstimo o usuário torna-se responsável pelo material bibliográfico em 
seu poder. 
 
Art. 15 O empréstimo limita-se aos seguintes prazos e quantidades: 



- Categoria A: 2 (dois) títulos – 5 (cinco) dias 
- Categoria B: 5 (cinco) títulos – 30 (trinta) dias 
- Categoria C: 3 (três) títulos – 5 (quinze) dias 
 
Parágrafo único - Consideram-se, para fins deste artigo, somente os dias úteis. 
Art. 16 As reservas serão registradas no sistema e atendidas,  rigorosamente, na ordem 
cronológica em que foram efetuadas. 
 
Parágrafo único Logo que o material reservado estiver disponível, o usuário receberá 
um e-mail solicitando a sua retirada num prazo de 24 horas (vinte e quatro horas); caso 
não seja retirado nesse prazo, passará ao usuário seguinte. 
 
Art. 17 A renovação será  feita no balcão, pelo atendente, quantas vezes forem 
necessárias desde que o material bibliográfico desejado não esteja em reserva. 
§ 1º  O usuário somente poderá fazer a renovação do material bibliográfico se não 
estiver em atraso. 
 
Art. 18 - A devolução é feita no balcão de atendimento sendo facultado ao usuário a 
solicitação de recibo. 
 
§ 1º – Não são considerados devolvidos os materiais  deixados nas mesas, estantes e 
balcão da biblioteca. Enquanto o sistema não processar a devolução do material, o 
usuário estará em débito com a biblioteca. 
 
§ 2º - A biblioteca poderá, a qualquer momento, por necessidade do serviço interno, 
solicitar a devolução do material bibliográfico emprestado, antes do prazo estipulado. 
 
Capítulo 7 – Dos serviços 
 
Art. 19 São oferecidos pela biblioteca do IFMG – Campus Formiga os seguintes 
serviços: 
I – Processamento técnico; 
I - Circulação: empréstimo, devolução, renovação e reserva; 
II - Assistência e orientação ao usuário no uso dos recursos informacionais da 
Biblioteca; 
III - Elaboração de Ficha Catalográfica 
IV – Empréstimo entre bibliotecas. 
 
Capítulo 8 – Da elaboração de ficha catalográfica 
 
Art. 20  A Biblioteca irá elaborar a ficha catalográfica de TCC´s e dissertações, 
exclusivamente, para os corpos docente/discente/administrativo do IFMG – CAMPUS 
FORMIGA, de acordo com as seguintes condições: 



 
§ 1º   O usuário deverá realizar o pedido com, no mínimo, sete dias de antecedência. A 
Biblioteca não será obrigada a elaborar a ficha catalográfica se esse prazo não for 
respeitado;  
§ 2º  As informações necessárias para a elaboração da ficha catalográfica deverão ser 
enviadas pelo usuário através da planilha eletrônica disponibilizada no site do Instituto. 
§ 3º Após a elaboração da ficha catalográfica, a Biblioteca não se responsabilizará por 
alterações efetuadas pelo usuário. 
 
Capítulo 9 – Empréstimo entre bibliotecas 
 
Art. 21  No empréstimo entre bibliotecas a biblioteca do IFMG – Campus Formiga 
poderá ser tanto fornecedora quanto solicitante de material bibliográfico. 
§ 1º Para empréstimos entre bibliotecas, seguiremos as normas das bibliotecas cedentes, 
e para emprestarmos a outras bibliotecas, estas deverão respeitar as nossas regras e 
prazos.  
§ 2º Cabe à biblioteca solicitante a responsabilidade por danos, extravios e/ou atrasos do 
material emprestado. 
  § 3º Em casos de devolução atrasada ou itens extraviados por empréstimos entre 
bibliotecas, à biblioteca solicitante ficará vedado o atendimento de novas solicitações, 
até que o material em atraso ou danificado seja devolvido ou reposto. 
 
Capítulo 10 – Das proibições 
 
Art. 22 Nas dependências da Biblioteca, não é permitido: 
I. Consumir alimentos e bebidas; 
II. Fumar; 
III. Utilizar-se de aparelhos sonoros e de telefonia; 
IV. Entrar sem camiseta ou em trajes inadequados; 
V. Entrar com animais. 
 
Art. 23 Os escaninhos da Biblioteca são destinados aos usuários que estiverem portando 
bolsas, mochilas e pastas, uma vez que não é permitido adentrar nas áreas de estudo e 
acervo com tais pertences; 
§ 1º O armário poderá ser utilizado somente enquanto o usuário estiver nas 
dependências da Biblioteca; 
§ 2º A Biblioteca não se responsabilizará pelo material deixado no guarda-volumes, 
bem como, no interior da Biblioteca. 
 
Capítulo 11 -  Das penalidades 
 
Art. 24 Ao usuário em atraso será cobrada multa no valor de R$ $ 1,00 (um real) por dia 
de atraso, para cada volume emprestado. 



 
§ 1º Para os usuários em débito, a liberação do empréstimo ocorre imediatamente após a 
quitação dos débitos registrados;  
§ 2º Materiais extraviados ou danificados deverão ser substituídos pelo usuário 
responsável pelo empréstimo, devendo ser idêntico ou em edição mais recente ao item 
perdido (título, autor, editora, edição). No caso de não ser encontrado material com as 
mesmas características, será indicado, pela bibliotecária, outro de interesse e de igual 
valor.  
§ 3º O usuário que estiver em atraso na devolução de qualquer material ou possuir 
débitos referentes a multas ou a materiais extraviados ou danificados, não poderá fazer 
novo empréstimo, renovação ou reserva;  
§ 4º Alunos com débitos pendentes não terão acesso a documentos expedidos pela 
Coordenadoria de Controle e Registros Acadêmicos. 
§ 5º O usuário que, sem o empréstimo devidamente efetuado e sem autorização, sair do 
recinto com materiais que pertençam à biblioteca estará sujeito às penalidades 
regimentais da Instituição e o fato será encaminhado à Secretaria de Ensino do IFMG – 
Campus Formiga.  
 
Capítulo 12 – Das doações 
 
Art. 25 As doações à Biblioteca serão aceitas a partir de uma seleção, que, dentre os  
critérios observados estão, o estado de conservação da obra e sua pertinência à área de 
assunto coberta pela Biblioteca. Os materiais que não atenderem aos critérios de seleção 
serão encaminhados a outras instituições de ensino. 
 
Capítulo 13 - Das disposições finais 
 
Art. 26 Sugestões ou reclamações poderão ser feitas através de formulário próprio, 
disponível no balcão da biblioteca ou diretamente à bibliotecária responsável. 
 
Art. 27 Os casos omissos serão resolvidos pelo Chefe do Setor de biblioteca e os 
excepcionais, serão encaminhados ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, que 
indicará as providências cabíveis. 
 
Art. 28 O presente regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Formiga, 02 de março de 2010. 
 


