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1 INTRODUÇÃO  

O documento intitulado Manual de Procedimentos da Biblioteca Juscelino 

Kubitschek do Instituto de Ensino Superior Planalto - IESPLAN, define as normas e 

os procedimentos a serem adotados em seu funcionamento interno.  

As orientações e recomendações constantes deste instrumento constituem-

se nos procedimentos e nas normas de condutas dos usuários para que todos 

possam alcançar o objetivo desejado, servindo, assim, de apoio a todos que 

desejam fazer uso do espaço, especialmente preparado para o estudo, e do acervo 

bibliográfico da instituição. 

Embora o Manual tenha caráter de uniformização de procedimentos, ele foi 

elaborado numa perspectiva de longo prazo, razão pela qual não tem período de 

validade predeterminado. Por esse motivo, trata-se de um documento aberto, o que 

possibilita a sua constante reestruturação e atualização. 

Nesse sentido, o IESPLAN tem viabilizado alternativas para que a sua 

Biblioteca possa atender, satisfatoriamente, ao corpo discente e docente, bem como 

à comunidade em geral. Em decorrência do aumento considerável de títulos e 

volumes, que necessitam ser permanentemente atualizados, torna-se imprescindível 

que normas e procedimentos sejam elaborados para atender tecnicamente as 

necessidades dos usuários. 

2 BREVE HISTÓRICO 

A saga das bibliotecas antecede a própria história e encontra abrigo no 

momento em que a humanidade começa a dominar a escrita. Historiadores 

acreditam que a biblioteca mais antiga remonta ao século VII a.C. cujo acervo era 

formado de placas de argila escritas em caracteres cuneiformes. Todavia, a 

biblioteca mais famosa de que se tem notícia é a de Alexandria, no Egito, que 

chegou a possuir 700 mil volumes. A grande quantidade de documentos e os três 

incêndios de que foi vítima justificam a fama que lhe era atribuída. 
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A biblioteca, porém, somente se transforma a partir do século XVI quando 

passa a ter caráter civil e intelectual com a democratização da informação 

especializada nas diferentes áreas do conhecimento. De fato, esse setor 

corresponde à unidade de informação das instituições educacionais com acervo de 

caráter científico e técnico que deve ser atualizado constantemente. 

Esse setor da instituição constitui-se num locus de reflexão aberto às novas 

tecnologias de informação e de comunicação. Trata-se de um espaço que oferece 

ao cidadão informações, quer em papel quer em meio digital, já tratadas e 

selecionadas, proporcionando agilidade de acesso à informação.  

Considerando o avanço científico e tecnológico dos tempos modernos, a 

velocidade das transformações sociais, a facilidade de acesso ao conhecimento, a 

globalização dos povos e a pluralidade de culturas torna-se imprecindível às 

intituições de ensino empenharem-se na atualização contínua e na conservação do 

acervo bibliográfico. Por isso, a seleção, a aquisição de obras, a organização e o 

controle desse patrimônio cultural deve seguir critérios de qualidade, requerendo 

tratamento especial da instituição para atender a necessidade daqueles que o 

utilizam. 

3 OBJETIVOS 

São objetivos deste manual: 

a) estabelecer condições e procedimentos para a utilização dos serviços, 

materiais e instalações da biblioteca, de forma a garantir o perfeito 

funcionamento de suas atividades e a qualidade do atendimento aos 

usuários;  

b) apoiar o ensino e a investigação, dar um tratamento técnico 

aprofundado aos documentos, nomeadamente ao nível da indexação e 

atualizar constantemente os fundos documentais; 

c) oferecer suporte de estudo, ensino, pesquisa e extensão para a 

comunidade universitária. 
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4 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

A biblioteca funciona nos seguintes dias e horários: 

a) de segunda à sexta-feira: das 14h às 22h40 

b) aos sábados: das 8h às 12h. 

5 ÁREA DE PESSOAL 

A Biblioteca possui as seguintes seções: administração, seção de livros, 

seção de periódicos, sala de multimídia e cabines de acesso à internet, cabines de 

estudo individual e área de estudo. 

A diretora da biblioteca, que é hierarquicamente subordinada ao Diretor-

Acadêmico, tem como função organizar os trabalhos inerentes à biblioteca e dirigir o 

pessoal envolvido. 

6 USUÁRIOS  

São considerados usuários da Biblioteca:  

a) docentes do IESPLAN; 

b) alunos da graduação, da pós-graduação, dos cursos presenciais e 

da educação a distância do IESPLAN; 

c) ex-alunos do IESPLAN; 

d) colaboradores técnico-administrativos; 

e) comunidade externa. 

6.1 Cadastro de Usuários 

Os dados do Sistema Acadêmico Fidelis são migrados, periodicamente, para 

o sistema Pergamum – gerenciador da Biblioteca. Os dados podem ser alterados, na 
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Biblioteca, pelo atendente, sob orientação do bibliotecário responsável. Para isso, 

deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

 

a) os alunos deverão apresentar a carteira estudantil do IESPLAN ou 

documento com foto; 

b) os colaboradores e professores deverão apresentar comprovante de 

vínculo institucional. 

 

7 CONSULTA AO ACERVO  

A consulta ao acervo é permitida ao público definido no item 4, sob a 

orientação do bibliotecário responsável e/ou de seus auxiliares. As estantes de 

livros, computadores, cabines individuais e salas coletivas para estudos estão 

acessíveis para todas as pessoas que frequentam a biblioteca.  

7.1 Empréstimo do Acervo  

O empréstimo do acervo é permitido, exclusivamente, aos usuários 

cadastrados. São três as modalidades de empréstimo: domiciliar, especial e por 

prazo indeterminado.  

7.1.1 Empréstimo domiciliar  

Essa modalidade de empréstimo pode ser utilizada por todos os usuários 

cadastrados. Ela permite o empréstimo de livros, periódicos e folhetos que estiverem 

destinados a esse fim. Para isso, é preciso que o usuário não esteja em débito com 

a biblioteca e esteja portando a documentação exigida. 

Para fazer uso do empréstimo domiciliar, o usuário deve estar ciente de que: 

1) é vedado o empréstimo a usuários portando documentos de terceiros;  
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2) os prazos e condições para o empréstimo domiciliar são diferenciados 

pela categoria de usuários; 

3) os alunos dos cursos de graduação, pós-graduação e colaboradores 

podem retirar até 03 (três) materiais bibliográficos pelo prazo de 07 (sete) dias úteis. 

A exceção fica por conta dos alunos que estiverem cursando a disciplina Trabalho 

de Conclusão de Curso - TCC que podem retirar até 04 (quatro) materiais 

bibliográficos pelo prazo de 07 (sete) dias úteis; 

4) os professores podem retirar até 05 (cinco) materiais bibliográficos pelo 

prazo de 30 (trinta) dias úteis; 

5) o usuário não pode efetuar o empréstimo de mais de um exemplar de 

título idêntico;  

6) fica automaticamente suspensa qualquer modalidade de empréstimo ao 

usuário que solicitar trancamento de matrícula;  

7) é vedada a retirada para empréstimo domiciliar de enciclopédias, 

dicionários, catálogos, obras de consulta local e obras que compõem a Coleção de 

Referência e Multimeios (DVDs, CDs, fitas de vídeo e outros);  

8) o usuário pode solicitar a renovação dos materiais emprestados pelo 

mesmo período do empréstimo inicial, desde que não haja reserva;  

9) a renovação do empréstimo somente pode ser efetivada mediante a 

apresentação da obra na biblioteca pelo usuário, ou via internet pela página da 

biblioteca, desde que o material bibliográfico já tenha sido renovado 3 vezes, não 

esteja atrasado, e/ou reservado para outro usuário; 

 

10) havendo multa pendente ou data de devolução vencida, o usuário fica 

impedido de efetuar novos empréstimos e/ou renovações de quaisquer outros 

documentos;  

11) as obras que estiverem emprestadas podem ser reservadas por outros 

usuários; 
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12) as reservas liberadas ficam disponíveis por um período de 24 horas e 

que, findo este prazo, são excluídas automaticamente pelo sistema; 

13) a biblioteca não se responsabiliza por materiais emprestados e deixados 

pelo usuário em suas dependências. Também não se responsabiliza pela entrega de 

materiais que estão sendo devolvidos a pessoas não autorizadas a recebê-los; 

14) o usuário poderá acompanhar a situação de seus empréstimos pela 

internet utilizando-se de sua matrícula e senha pessoal;   

15) a devolução de materiais se efetiva mediante: 

a) a entrega dos materiais no balcão de devolução;  

b) a respectiva baixa do material no sistema automatizado;  

c) a emissão do recibo de devolução.  

16) em caso de extravio ou quaisquer danos causados aos materiais 

emprestados, o usuário deverá:  

a) comunicar o fato à biblioteca e repor o material; 

b) em caso de obra esgotada, a biblioteca fornecerá sugestões de títulos 

na mesma área. 

7.1.2 Empréstimo Especial  

O empréstimo especial se aplica aos materiais que não estão disponíveis 

para empréstimo domiciliar, tais como Coleção de Referência e Multimeios. É 

efetuado mediante autorização do bibliotecário responsável, no momento da 

solicitação.  
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7.1.3 Empréstimo Permanente ou por Prazo Indeterminado  

O empréstimo permanente ou por prazo indeterminado é facultado às 

unidades acadêmicas, administrativas e técnicas. É efetuado mediante a requisição 

pelo responsável do órgão solicitante. 

Obs: Independentemente da modalidade de empréstimos, cabe destacar 

que não serão emprestadas:  

 

a) obras de referência (enciclopédias, dicionários); 

b) obras em que a biblioteca possuir somente um exemplar;  

c) periódicos;  

d) fitas de vídeo.  

Excepcionalmente, mediante justificativa, a diretora da biblioteca poderá 

autorizar o empréstimo das obras e recursos acima mencionados. 

8 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

O serviço de orientação a pesquisa bibliográfica no catálogo oniline é 

gratuito e está disponível para membros da comunidade interna do IESPLAN.  

Os usuários deverão fazer suas próprias buscas bibliográficas sob 

orientação dos bibliotecários. 

9 PENALIDADES/MULTAS  

O usuário que, sem autorização, for surpreendido retirando da biblioteca, de 

forma irregular, livros, revistas, material de mídia, ou que, intencionalmente, danificar 

essas obras, bem como equipamentos e instalações, terá suspenso o direito a 

empréstimos por 01 (um) semestre letivo, como também estará sujeito a outras 

sanções previstas no Regimento Interno do IESPLAN.  
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Cabe ao usuário zelar pelas obras em seu poder, devendo devolvê-las no 

dia determinado, ficando sujeito à multa diária, por volume e por dias corridos, 

contando-se, inclusive, sábados cujo valor será estipulado pelo bibliotecário chefe.  

Os dias de férias escolares são considerados para a contagem dos dias de 

atraso na devolução.  

Em caso de extravio ou danos nas obras emprestadas, o usuário deverá 

indenizar a biblioteca, mediante a reposição da mesma obra.  

A multa por atraso não será abonada nem substituída por serviços 

prestados. Toda negociação envolvendo questões de multa deve ser resolvida 

diretamente com o bibliotecário chefe. 

Excepcionalmente, a multa poderá ser abonada mediante a apresentação de 

atestados médicos ou boletins de ocorrência, que comprovem a impossibilidade do 

usuário de devolver o material no prazo determinado.  

O pagamento da multa deverá ser efetuado diretamente no Departamento 

Financeiro, após análise pelo bibliotecário. 

As multas não quitadas no momento da devolução do material permanecem 

cadastradas no sistema de controle do usuário, impedindo novo empréstimo, 

renovação e emissão de “nada consta”, até a quitação. 

Cabe ao usuário manter o recibo de devolução do material, para fins de 

comprovação. 

10 ACESSO À INTERNET 

 É permitido ao usuário o acesso à Internet, nas cabines de informática, e 

por via rede wireless. 



 

SEPS – Av. W5 Sul – EQ 708/907, Lote “B”, Asa Sul – Brasília – DF – CEP: 70390-079 – Fone: 3442-6000 – www.iesplan.br 

12 

 

11 RESERVA DE MATERIAIS  

Os usuários podem solicitar a reserva dos materiais que estiverem 

efetivamente emprestados, pela internet ou pessoalmente no balcão de atendimento 

utilizando-se de sua matrícula e senha pessoal.  

O acompanhamento da situação do material reservado será feito pelo 

próprio usuário, na internet, por telefone ou pessoalmente.  

Perde a reserva, o usuário que por qualquer motivo não retirar o material no 

prazo de 24 horas, a contar da data da devolução do material à biblioteca. 

O sábado é considerado dia útil para fins de empréstimo e devolução de 

materiais.  

12 UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

12.1 Salas de Estudo em Grupo 

As salas de estudo da biblioteca destinam-se, exclusivamente, à realização 

de estudos em grupo por membros da comunidade acadêmica do IESPLAN.  

A Biblioteca não se responsabiliza por objetos pessoais deixados em seu 

interior.  

13 SALA DE MULTIMEIOS  

A educação necessita de recursos midiáticos para se vincular à vida dos 

estudantes. É preciso perceber esses recursos como um potencial  que existe e 

pode fazer diferença no processo de ensino e aprendizagem, levando em 

consideração as mudanças que as tecnologias provocam na cultura, na sociedade, 

no sujeito, na linguagem, nas formas de pensar e de construir conhecimento.  
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Por isso, a Sala de Multimeios do IESPLAN foi criada para modernizar a 

transmissão de conhecimentos, com meios de comunicações e gerenciamento de 

áudio e vídeo atualizados. 

 A Sala dispõe de vários equipamentos midiáticos, onde alunos e 

professores têm acesso a esses recursos. Mediante reservas, os usuários podem 

utilizar os recursos dessa sala para trabalhar conteúdos de forma mais dinâmica e 

atrativa.  

14 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE CONSULTA 

O ambiente de biblioteca requer ordem e silêncio, devendo o usuário zelar 

para que todos possam aproveitar ao máximo o tempo e o local destinado à leitura e 

ao uso dos materiais. Para o bom atendimento e a manutenção de um ambiente 

favorável para o estudo e pesquisa, é fundamental que os usuários colaborem, no 

sentido de:  

a) não entrarem no recinto com bolsas, pastas e fichários, deixando-os 

no guarda-volumes; 

b) manterem silêncio, durante o período em que estiverem no interior 

da biblioteca; 

c) não consumirem comidas e bebidas no recinto; 

d) não fumarem;  

e) usarem celular, no módulo silencioso, e atendê-lo, quando 

necessário, em local adequado; 

f) falarem, quando necessário, em tom de voz baixo; 

g) obedecerem, com rigor, aos horários de entrada e saída da 

biblioteca; 

h) deixarem sobre as mesas os livros utilizados; 
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i) acatarem as normas e orientações transmitidas pelos funcionários; 

j) zelarem pelo patrimônio da biblioteca, estando os infratores sujeitos 

às penalidades cabíveis e ao ressarcimento pelos danos causados 

k) ao saírem da área de consulta, retirarem o material deixado no 

guarda-volumes e devolver a chave ao setor indicado. 

15 SEGURANÇA 

Cabe aos funcionários em serviço: 

a) zelarem pela segurança da biblioteca e silêncio nas áreas de 

circulação e estudo;  

b) solicitarem, a qualquer momento, a identificação do usuário para 

fins de manutenção da ordem e segurança.  

Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pelo Bibliotecário, 

e em segunda, pelo Diretor-Acadêmico. 

Essas normas entram em vigor na data de sua aprovação pelo Diretor-

Acadêmico, revogando-se as disposições em contrário. 

Aprovo, ad referendum da Coordenação de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, nos termos do art. 12, incisos III e 

XVI, do Regimento Interno do IESPLAN, as Normas e os 

Procedimentos a serem adotados pela Biblioteca do 

Instituto de Ensino Superior Planalto. 

 

Brasília, Janeiro de 2014. 

 

José Leopoldino das Graças Borges 

Diretor-Acadêmico 


