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Conheça a Biblioteca 
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A Biblioteca Juscelino Kubitschek tem por objetivo oferecer suporte de estudo, 

ensino e pesquisa, extensão para a comunidade universitária. A Biblioteca busca, 

por meio de gerência e estratégia centrada no usuário, se adequar à realidade 

atual de ensino e pesquisa, mercado de trabalho, além de atender com eficácia e 

eficiência seu público alvo. 
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COMO USAR A BIBLIOTECA 

Ao entrar na Biblioteca, deixar 

pertences no guarda-volumes 
Não entrar com alimentos e bebidas 

 
 

A consulta é de livre acesso ao 

acervo, à seção de referência e ao 

acervo de periódicos 

O usuário pode, se necessário, 

solicitar a ajuda dos atendentes para 

sua pesquisa 

 

 

 

 

  

Não falar ao celular ou utilizar 

outro aparelho sonoro 

Manter silêncio nas áreas de 

estudo 
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ATO NORMATIVO N° 03 

Dispõe sobre a proibição da entrada nas dependências 

internas da Biblioteca do Instituto de Ensino Superior 

Planalto e das Faculdades Planalto de pessoa portando 

bolsa, mala, sacola, mochila, ou congêneres, e dá outras 

providências. 

Art. 1° É proibida a entrada nas dependências internas da Biblioteca do Instituto de Ensino 

Superior Planalto e das Faculdades Planalto de pessoa portando bolsa, mala, sacola, mochila, ou 

congêneres. 

§ 1° São dependências internas as áreas compreendidas a partir do balcão de 

atendimento adentro. 

§ 2° A proibição se destina aos usuários internos ou externos da Biblioteca, inclusive 

funcionários, salvo os lotados na própria Biblioteca quando no cumprimento da jornada de 

trabalho. 

Art. 2° Serão disponibilizados armário, cadeado e chave, devidamente identificados, ao usuário 

para que guarde os materiais citados no caput do artigo anterior durante o período em que se 

encontrar nas dependências internas da Biblioteca. 

§ 1° Os armários estarão localizados no hall de entrada da Biblioteca. 

§ 2° Ao solicitar o armário, o cadeado e a chave ao funcionário da Biblioteca, o usuário 

registrará em livro próprio, sua identificação junto ao número do armário a ele destinado. 

§ 3° Fica o usuário responsável pela devolução do cadeado e da respectiva chave ao 

funcionário da Biblioteca quando não mais for utilizar as dependências internas da Biblioteca. 

§ 4° É vedada a utilização dos armários para guardar materiais que não os constantes do 

caput no art. 1°. 

Art. 3° Entrando o usuário nas dependências internas da Biblioteca não observando a vedação 

contida no art. 1° deste Ato estará sujeito a revista quando da Biblioteca for se ausentar. 

 

Brasília, 17 de maio de 2003. 

 

Reinaldo Hermedo Poersch 
Conselho Diretor 

Presidente 
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO NA BIBLIOTECA 

Desde o início de 2012, a biblioteca deixou à disposição de seus usuários 

uma pesquisa de satisfação quanto aos serviços prestados. Os resultados 

podem ser vistos na biblioteca. Ajude a melhorar ainda mais nossos serviços. 

Participe, respondendo a pesquisa que se encontra no balcão de 

atendimento. 

 

USUÁRIOS DA BIBLIOTECA 

Docentes do IESPLAN 

Alunos de graduação, pós-graduação, cursos presenciais e à distância do 

IESPLAN 

Ex- alunos do IESPLAN 

Colaboradores técnico-administrativos 

Comunidade externa 
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COMO USAR O GUARDA-VOLUMES  

Para utilizar o guarda-volumes, é necessário trazer um documento de 

identificação com foto e solicitar a chave e o cadeado no balcão da recepção.  

O documento ficará guardado, sendo retirado após a entrega do cadeado e da 

chave. 

 

 

Regulamento de utilização:  

O uso correto do guarda-volumes é de inteira responsabilidade do 

usuário. A Biblioteca não se responsabiliza por valores ou objetos deixados 

nos armários. 

É de inteira responsabilidade do usuário a conservação da chave do 

guarda-volumes, evitando o extravio, a danificação ou a utilização indevida. 

A não devolução do cadeado e/ou da chave implica multa de R$ 10,00 

(dez reais), correspondentes ao reembolso desses bens. 
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ACERVO 

O acervo é dividido em quatro partes: 

• livros que compõem o acervo geral; 

• material de referência (dicionários, enciclopédias); 

• periódicos (revistas); 

• produção acadêmica (TCC). 
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COMO LOCALIZAR UM LIVRO NA ESTANTE 

O acervo de livros e periódicos obedece a um sistema de classificação 

chamado Classificação Decimal Universal (CDU), que varia de 0 a 9, conforme 

a área do conhecimento.  

Na estante, os assuntos estão organizados conforme essa classificação, 

em ordem crescente, e cada classe se refere à:  

0  Generalidades. Informação. Organização. 

1  Filosofia. Psicologia. 

3  Ciências Sociais. Economia. Direito. Política. Assistência Social. Educação. 

4  Classe vaga. 

5  Matemática e Ciências Naturais. 

6  Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia. 

7  Arte. Belas-artes. Recreação. Diversões. Desportos. 

8  Linguagem. Linguística. Literatura. 

9  Geografia. Biografia. História.    

Na primeira estante de cada corredor, há uma lista de assuntos gerais, 

que constam naquele corredor. Os documentos são classificados de acordo 

com o assunto principal que determina a cota que lhes é colocada na lombada 

e são arrumados na estante com o número de classe atribuído.  
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Ex:  

624 Engenharia Civil divide-se em áreas diferentes que podem, por sua vez, 

ser divididas novamente em áreas ainda mais especializadas: 

624.01 Estruturas e elementos estruturais segundo o material e o 

processo de construção. 

624.011 Estruturas e materiais de origem orgânica. 

624.012 Estruturas de alvenaria. 

624.012.45 Estruturas de betão armado. 

 

 

Os livros que possuem essa        marcação na lombada, são 
de consulta exclusivamente local e não podem ser 
emprestados. 
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COMO PESQUISAR MATERIAL NO CATÁLOGO 

O sistema de automação utilizado para gerenciamento da Biblioteca do 

IESPLAN é o Pergamum, gerenciador de bibliotecas universitárias. Este 

sistema permite a busca no catálogo online, empréstimo, renovação e 

reserva, histórico de circulação de materiais entre outros serviços. 

Para buscar um material na base, o usuário deve realizar o seguinte 

procedimento: 

a) Acessar: http://www.iesplan.br/site/ 

b) Clicar na página: 

 

 

 

 

Será aberto o catálogo de pesquisa por busca livre. 
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1. A pesquisa default é a Pesquisa Geral, se desejar outro tipo de pesquisa, 

basta selecionar: 

 

 

2. Clicar na caixa de texto e digitar o termo para a pesquisa; 

 

3. (OPCIONAL) Selecionar o tipo de obra a ser pesquisada, no campo “+ Tipos 

de Obras”, ou então apenas marcar o item “TODOS”; 
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4. (OPCIONAL) Se desejar, preencher o ano de publicação da obra; 

 

5. (OPCIONAL) Selecionar a opção “Palavra” (e busca “livre”) para combinar 

palavras do título com o autor ou assunto (termo livre), ou então, 

selecione a opção “Índice” para pesquisar termo específico; 

 

6. (OPCIONAL) Selecionar na opção de “Busca” (tÍtulo, assunto, autor ou 

livre) onde você deseja que o termo digitado seja pesquisado;  
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7. (OPCIONAL) Selecionar na opção “Ordenação” (título, ano de publicação, 

código do acervo, tipo de obra, idioma, descrição física) a forma que você 

deseja que o resultado da pesquisa apareça; 

 

 

 

8. (OPCIONAL) Selecionar a quantidade de registros que a busca deverá 

trazer por página; 
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9. Clicar em pesquisar; 

 

10. Clicar no título do material desejado; 
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11. Na pasta “Exemplares”, verificar se o material está disponível no acervo; 

 

Figura 1 - Neste caso, além do exemplar de consulta local há 6 exemplares disponíveis e 1 
emprestado . 

 

12. Anotar o número de chamada que aparece para localizar o material na 

estante; 

 

 

13. Na pasta “Referência”, verifique a referência bibliográfica do material 

pesquisado conforme a norma NBR 6023 da ABNT. 
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CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS 

EMPRÉSTIMOS: serão realizados mediante apresentação de documento 

válido com foto (RG, carteira estudantil, CNH etc).  

Aluno: São emprestados até 3 livros por 7 dias. 

Funcionário: São emprestados até 3 livros por 7 dias. 

Professor: São emprestados até 5 livros por 30 dias. 

RENOVAÇÕES: quando realizadas presencialmente não necessitam de 

apresentação de documento até a 2° renovação. A partir da 3° renovação 

deverá ser apresentado documento e o material. 

DEVOLUÇÕES: podem ser realizadas por qualquer pessoa sem 

apresentação de documento.  

Obs: 

Confira e guarde seus comprovantes. Reclamações sem a apresentação 

dos mesmos não serão aceitas  

 

PENALIDADES 
 

a) A não devolução do material, no prazo estabelecido, implica multa de R$ 1,00 

(um real) por dia e por livro. 

b) Com a devolução do material, a multa é gerada e não há mais acúmulo 

podendo ser paga posteriormente. 

c) O aluno em débito fica impedido de: 

• realizar procedimentos de circulação de materiais; 

• renovar matrícula; 

• receber o diploma. 
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Procedimento para baixa de débitos: 

 
• o pagamento de multa é realizado no Departamento Financeiro com a 

apresentação de extrato retirado na Biblioteca no ato da devolução do 

material; 

• após o pagamento, deverá ser apresentado na biblioteca o recibo para 

baixa de multa, desde que a baixa não tenha sido realizada no 

Departamento Financeiro. 

RENOVAÇÃO DE MATERIAL EMPRESTADO 

Quaisquer renovações serão realizadas sem a necessidade de 

apresentação do material até duas vezes. No entanto, a reserva só é efetuada 

se o material não possuir reserva. 

Após esse limite, ou em caso de reserva, o material deverá ser 

apresentado.  

Não é possível realizar renovação de material atrasado.  

 

Para renovação online: 

 

Acessar: http://www.iesplan.br/site/ 

Clicar na página:  

 

Clicar em:  
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MATRÍCULA : Digitar matrícula Ex: (20120000) 

SENHA: Digitar sua senha com 8 dígitos (01012012). A senha padrão 

cadastrada na biblioteca é a data de nascimento, que poderá ser alterada 

pelo usuário. 

Em caso de problemas com o acesso, o usuário deverá dirigir-se à 

biblioteca, ou ligar para 3442-6012. 

ATENÇÃO! O tempo é contado no sistema por hora, sendo assim, é possível 

que no último dia previsto, dependendo do horário para devolução, já esteja 

constando como atrasado. Para evitar o pagamento de multa devido a 

impedimentos na renovação, aconselha-se que o processo seja realizado 

com pelo menos um dia de antecedência. 

 

RESERVA 

Essa modalidade vale para itens não disponíveis no acervo. Pode ocorrer 

de o livro não estar na estante, mas encontrar-se nas dependências da 

Biblioteca durante estudo de algum usuário. 

O procedimento pode ser realizado no atendimento presencial ou 

acessando ao catálogo. 

 

Para acesso virtual: 

Acessar: http://www.iesplan.br/site/ 

Clicar na página:  
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Fazer a busca no catálogo pelo livro desejado (por título, ano de 

publicação, assunto, autor). 

Clicar sobre reserva abaixo do material desejado:  

 

 

 

Abrirá uma nova tela com os dados do item. Logo abaixo há opções de 

disponibilidade, referência bibliográfica, RESERVA, entre outros: 

 

Digitar matrícula e senha e clicar em confirmar. Automaticamente, 

quando o livro for devolvido à biblioteca, será enviado um e-mail ao usuário 

que o reservou. Após este envio, o aluno terá 48h para retirar o material.



 

 

 “A paz que procuramos muitas vezes está no 

silêncio que não fazemos." (Autor desconhecido) 

Respeite o espaço de estudo. Este é um ambiente de silêncio; 

A utilização de celular neste local é proibida; 

Evite conversar ao celular na entrada principal. 

Para estudo individual, utilize as baias de estudo individual ou as mesas 

espalhadas pelo salão central e em outras localidades da Biblioteca.  

“Organização é o princípio de tudo, mantê-la 

significa competência." (Alfredo Valente Júnior) 

Ajude-nos a manter nosso ambiente organizado; 

Não jogue papel no chão; 

Não deixe restos de alimentos nas salas de estudos; 

Não devolva o livro à estante. Mantenha-o sobre a mesa ou deitado na 

estante; 

É proibido fumar no interior da biblioteca. 

“Se você não cuidar do que é seu, ninguém vai 

cuidar." (Luiz Gasparetto) 

Cuide do que é seu com atenção e carinho. Outro não terá a mesma 

dedicação; 

Não nos responsabilizamos por objetos deixados na Biblioteca. No 

entanto, guardamos tudo. Caso tenha esquecido algo, procure por 

Achados e Perdidos com a(s) atendente(s). 

“A pessoa que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê." 

(Malba Tahan) 


