
 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN OLOGIA DO 
TRIÂNGULO MINEIRO  

 
RESOLUÇÃO Nº 45/2012, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2012 

 
 
Dispõe sobre o regulamento das bibliotecas dos câmpus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro – IFTM. 

 
 

PROCESSO Nº 23199.000547/2012-82 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem as 
Portarias nºs 206 de 29/03/2011, publicada no DOU de 12/04/2011, 569 de 30/07/2012, publicada 
no DOU de 31/07/2012, 1023-I de 22/11/2012, publicada no DOU de 23/11/2012, 1028-I de 
23/11/2012, publicada no DOU de 26/11/2012, em sessão realizada no dia 26 de novembro de 
2012, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar o regulamento das bibliotecas dos câmpus do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, conforme anexo. 
 
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
Uberaba, 26 de novembro de 2012. 
 
 
 
 
Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Presidente 
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REGULAMENTO DAS BIBLIOTECAS DOS CÂMPUS DO INSTITUTO  FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO  – IFTM.  

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA, DO OBJETIVO E DO FUNCIONAMENTO    

 

Art. 1º. O presente Regulamento contém as normas que regem e orientam as rotinas dos serviços 

prestados pelas Bibliotecas dos câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Triângulo Mineiro – IFTM. 

 

Art. 2º. Ficam sujeitos a este Regulamento todos os usuários das Bibliotecas dos câmpus do IFTM, 

independente da sua condição de enquadramento.  

 

Art. 3º. As Bibliotecas dos câmpus do IFTM estão à disposição da comunidade acadêmica e dos 

servidores em geral, bem como da comunidade externa, para efeito de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, oferecendo-lhes além da utilização de seu acervo os seguintes serviços: 

 

I. referência – atendimento ao usuário, auxílio à pesquisa, auxílio na normalização de 

trabalhos acadêmicos, atualização e desenvolvimento de tutoriais, Programa de 

Capacitação do Usuário; 

II.  orientação e/ou busca bibliográfica (manual e informatizada) – localização e busca 

metódica de documentos / materiais diversos; 

III.  comutação bibliográfica – solicitação de fotocópias e/ou empréstimos de documentos 

em outras Bibliotecas nacionais ou estrangeiras; 

IV.  empréstimo domiciliar – permissão da retirada de material bibliográfico por período 

pré-determinado; 

V. normalização bibliográfica – de acordo com as normas adotadas; 

VI.  visita orientada – apresentação da Biblioteca e demonstração dos serviços oferecidos 

ao usuário; 

VII.  serviços de alerta – informação de forma oportuna e dinâmica dos últimos 

documentos e publicações incorporados ao acervo; 

VIII.  Programa de Capacitação do Usuário – oferece treinamento para que o usuário tenha 

maior autonomia em encontrar a informação que deseja, fazendo uso efetivo dos 

recursos que a Biblioteca dispõe; 

IX.  acesso à internet – oferece a seus usuários um serviço gratuito de acesso à 
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internet com fins de informação, estudo ou pesquisa.  

 

Art. 4º. O horário de funcionamento das Bibliotecas para atendimento ao público será divulgado 

nos meios de comunicação utilizados em cada câmpus. 

 

Parágrafo Único. O horário poderá ser alterado conforme decisões administrativas e por 

necessidade da Instituição, neste caso, os usuários serão avisados com antecedência. 

 

Art. 5º. Nos casos esporádicos em que houver necessidade de alterações nos horários de 

funcionamento da Biblioteca, os usuários deverão ser avisados previamente. 

 

§ 1º. No período de férias escolares, a Biblioteca poderá funcionar em horário especial. 

§ 2º. No período de inventário (conferência anual do acervo), a ser pré-determinado, a Biblioteca 

funcionará exclusivamente para o desenvolvimento dos serviços internos.  

 

CAPÍTULO II 

DOS USUÁRIOS  

 

SEÇÃO I  

CATEGORIAS DE USUÁRIOS 

 

Art. 6º. São considerados usuários da Biblioteca os docentes, discentes, técnicos-administrativos do 

IFTM e a comunidade externa.  

 

Parágrafo Único. A comunidade externa tem direito apenas à pesquisa local, mediante 

apresentação de documento com foto. 

 

SEÇÃO II 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 7º. São responsabilidades dos usuários: 

  

I. apresentar o documento de identificação para todo e qualquer serviço solicitado 

(empréstimo, devolução, reserva ou renovação de materiais);  
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II.  quando efetuar uma reserva, o usuário deve verificar a data prevista para a devolução 

do material à Biblioteca e procurar pelo mesmo nesta data;  

III.  comunicar no setor de atendimento da Biblioteca quando não houver mais interesse 

pelo material reservado;  

IV.  atender ao pedido de devolução do material emprestado, quando solicitado pela 

Biblioteca, mesmo antes de terminar o prazo regulamentar do empréstimo;  

V. comunicar no setor de atendimento da Biblioteca qualquer mudança de endereço;  

VI.  pagar débitos referentes a multas, no caso de atraso na devolução de obras, no valor 

vigente na época;  

VII.  repor ou pagar o valor, em caso de extravio ou danos ao material (rasuras, anotações, 

falta de páginas, etc.);  

VIII.  comunicar imediatamente à Biblioteca a eventual perda do material sob sua 

responsabilidade ou estrago observado, tais como: riscos, recortes, etc.;  

IX.  não fumar na Biblioteca; 

X. não fazer uso de telefone celular;  

XI.  não comer ou beber; 

XII.  não correr; 

XIII.  não praticar o comércio; 

XIV.  não jogar lixo no chão; 

XV. não entrar com animais; 

XVI.  não manter carícias ou intimidades; 

XVII.  guardar seus pertences nos escaninhos, que são de uso exclusivo e obrigatório no 

período de permanência do usuário na Biblioteca; 

XVIII.  utilizar os computadores somente para consultas à base de dados local e internet;  

XIX.  utilizar a internet apenas para fins de pesquisa, sendo proibido acessar sites diversos 

para outros fins; 

XX. não fazer uso de salas de bate-papo e sites de relacionamentos. 

 

Art. 8º. Não será permitida a entrada de usuários na Biblioteca portando bolsas (inclusive as que 

acondicionam notebooks), pacotes, sacolas, colecionadores, pastas, mochilas, fichários ou similares.  

 

Art. 9º. O concluinte de quaisquer cursos, em débito com as Bibliotecas dos câmpus do IFTM, 

deverá regularizar a sua situação para evitar sofrer as sanções previstas em lei.  
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Art. 10. Os responsáveis pela Biblioteca não assegurarão a integridade do patrimônio depositado no 

guarda-volumes, eximindo-se de responsabilidades em caso de extravios de objetos de valor, tais 

como dinheiro, joias e outros. 

 

§ 1º. Ao depositar seus pertences no guarda-volumes, o usuário receberá uma chave que é de sua 

inteira responsabilidade. 

§ 2º.  Em caso de perda ou dano da chave, o usuário deverá dirigir-se ao balcão de atendimento, 

onde preencherá o formulário de “Notificação de extravio”. 

 

Art. 11. A perda ou dano da chave acarretará o pagamento de uma taxa para a troca do tambor e 

reposição do chaveiro, conforme Incisos III e IV do Art. 3º da Resolução 130/2011 do IFTM.   

 

Art. 12. É obrigatória a manutenção do silêncio nas áreas de consulta, leitura e estudo da 

Biblioteca, como forma de respeito aos usuários e adequação ao ambiente. 

 

SEÇÃO III 

 DOS ATOS DE INDISCIPLINA E DAS SANÇÕES 

 

Art. 13. O usuário poderá ter seu cadastro cassado pela Coordenação da Biblioteca e/ou estar 

sujeito às sanções disciplinares de acordo com o Regulamento Disciplinar do Corpo Discente do 

IFTM, em caso de faltas, cuja gravidade comprometa de modo irremediável a boa ordem dos 

serviços, sendo consideradas faltas graves: 

 

I. desrespeito aos servidores da Biblioteca e a outras pessoas que estejam no recinto; 

II.  perturbação ao bom andamento dos estudos, da ordem e dos trabalhos da Biblioteca; 

III.  ocorrência de danos ao acervo, aos móveis e equipamentos e ao ambiente da 

Biblioteca. 

 

Parágrafo Único. Os membros da comunidade externa, em casos de indisciplina, ficarão impedidos 

de utilizar os serviços prestados pela Biblioteca. 

 

SEÇÃO IV 

 DAS MULTAS, PERDAS E DANOS 
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Art. 14. A não devolução da obra e/ou do material no prazo determinado implica em multa a ser 

cobrada por dia corrido, hora e fração de hora de atraso, por item emprestado, conforme Incisos I e 

II do Art. 3º da Resolução nº 130/2011 do IFTM.  

 

Parágrafo Único. O pagamento da multa deverá ocorrer por meio da GRU, nas agências do Banco 

do Brasil, devendo o comprovante da multa paga ser apresentado à Biblioteca do câmpus para a 

liberação de novos empréstimos, conforme Art. 4º da Resolução mencionada no caput deste artigo. 

 

Art. 15. Não será permitida a redução ou isenção de multas para nenhuma categoria de usuários e o 

seu pagamento deverá ser efetuado em uma única parcela por meio de uma GRU emitida pela 

Biblioteca.    

 

§ 1º. O valor da multa seguirá o que estipula a Resolução nº 130/2011 do IFTM e será cobrado por 

obra e por dia, hora ou fração de hora de atraso de acordo com casos específicos. 

§ 2º. Serão contados os dias corridos, incluindo feriados e finais de semana, exceto nos casos 

previstos no Art. 4º deste Regulamento. 

§ 3º. Mediante a apresentação de atestado médico, de óbito e declaração de trabalho, o estudante 

será isento do pagamento da multa, considerando a data de vencimento do empréstimo.  

 

Art. 16. O usuário deverá indenizar a Biblioteca por perda de obras e/ou danos a elas causados. 

 

Parágrafo Único. É expressamente proibido danificar o acervo da Biblioteca, seja dobrando 

páginas ou fazendo anotações, arrancando partes de livros e/ou sinalizando-os de qualquer forma. 

 

Art. 17. O usuário deverá restituir a obra danificada ou extraviada com outro exemplar do mesmo 

título, mesma edição ou a mais recente no mercado.  

 

§ 1º. É obrigatória a apresentação da nota fiscal de compra.  

§ 2º. Não serão aceitos livros usados. 

 

Art. 18. Em caso de extravio de materiais, o usuário solicitará, no balcão de atendimento, uma 

“notificação de extravio de material”, na qual constarão todas as informações referentes ao fato e 

registradas também no prontuário do usuário. 

 

Art. 19. Em casos de roubo ou furto de título que estava em poder do usuário, deverá ser feita a 
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notificação no balcão de atendimento da Biblioteca, e, mesmo tendo em mãos o Boletim de 

Ocorrência, expedido pela Secretaria de Segurança Pública, deverá o usuário responsabilizar-se pela 

restituição do valor estimado, conforme Inciso VI do Art. 3º da Resolução nº 130/2011 do IFTM.  

 

Art. 20. O prazo para reposição do material é de 30 (trinta) dias corridos a partir da data em que o 

usuário preencher a “notificação de extravio de material”, ficando o mesmo, neste período, 

impedido de solicitar outros empréstimos.  

 

Art. 21. A substituição por outro título só será permitida quando a obra a ser reposta estiver com 

edição esgotada.  

 

§ 1º. O usuário deverá apresentar declaração de 2 (duas) livrarias, ou da editora da obra, 

confirmando que a mesma encontra-se esgotada.   

§ 2º. A coordenação da Biblioteca indicará outra obra para substituição. 

§ 3º. Não serão aceitas cópias reprográficas para reposição de obras perdidas ou danificadas. 

 

Art. 22. No caso de estragos reparáveis, o responsável deverá pagar a restauração feita por 

profissional especializado, indicado pela Coordenação da Biblioteca. 

 

CAPÍTULO III 

DOS DEVERES DOS SERVIDORES E DOS COLABORADORES DA BIBLIOTECA 

 

Art. 23. No atendimento ao público, todos os servidores e colaboradores da biblioteca observarão o 

estrito cumprimento da legislação vigente, a saber: 

 

I. Lei 8112/1990 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União; 

II.  Lei 4084/1962 – Regulamentação do Exercício da Profissão de Bibliotecário; 

III.  Decreto 1171/1994 e suas reformulações – Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil; 

IV.  Resolução CFB nº42/2002 – Código de Ética Profissional do Bibliotecário. 

 

 



 10

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS  

 

SEÇÃO I 

 DO CADASTRO 

 

Art. 24. Serão cadastrados para fazer empréstimo de material bibliográfico e multimídia da 

Biblioteca os usuários que possuírem vínculo com o IFTM, ou seja, docentes, técnicos-

administrativos e discentes regularmente matriculados.      

 

Parágrafo Único. Poderão cadastrar-se de forma especial: 

 

I. professores substitutos; 

II.  professores voluntários. 

 

Art. 25. Para efetuar o cadastramento de usuário na Biblioteca, o interessado deverá apresentar na 

seção de circulação e empréstimo os seguintes documentos:  

 

I. comprovante de matrícula; 

II.  documento com foto; 

III.  comprovante de vínculo com o IFTM, para servidores.     

 

Art. 26. O cadastramento terá validade enquanto o usuário permanecer vinculado ao IFTM. 

 

Art. 27. Efetuado o cadastramento, o usuário, sempre que fizer empréstimo, deverá apresentar o 

documento de usuário e senha de identificação. 

 

Art. 28. Semestralmente, deverá ocorrer a atualização de dados do cadastro do usuário.  

 

Parágrafo Único. Para eventuais mudanças de endereço entre o período supracitado, o usuário 

deverá comunicar imediatamente ao setor de atendimento da Biblioteca. 
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SEÇÃO II 

 DO CANCELAMENTO DO CADASTRO 

 

Art. 29. O cadastro do usuário poderá, a qualquer tempo, ser cancelado, a juízo da Coordenação da 

Biblioteca, conforme o disposto na Seção II do Capítulo II deste Regulamento. 

 

Art. 30. Quando necessário, a Biblioteca emitirá a Declaração “Nada Consta” aos usuários, 

referente à inexistência de pendências de devoluções de obras e/ou materiais.   

 

Art. 31. A Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) informará à Biblioteca 

estudantes que se encontrarem nas seguintes situações:  

 

I. trancamento de matrícula; 

II.  pedido de transferência; 

III.  desistência; 

IV.  mudança de curso; 

V. cancelamento de matrícula; 

VI.  conclusão de curso.      

 

SEÇÃO III 

DA CONSULTA 

 

Art. 32. O material bibliográfico consultado pelo usuário deverá ser deixado em locais pré- 

determinados, conforme orientação dos servidores e colaboradores da Biblioteca, pois será reposto 

nas estantes exclusivamente por eles.  

 

§ 1º. A consulta ao acervo poderá ser realizada nos terminais de consulta da Biblioteca. 

 

§ 2º. Nos computadores supracitados, não é permitido aos usuários, o acesso à internet, alteração 

das configurações dos equipamentos ou acesso a qualquer outro recurso que não seja a consulta aos 

catálogos. 
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SEÇÃO IV 

DO EMPRÉSTIMO 

 

Art. 33. O empréstimo de qualquer material será autorizado ao usuário somente após efetuado o seu 

cadastro na Biblioteca.  

 

Art. 34. Todo usuário devidamente cadastrado na Biblioteca poderá usufruir de empréstimo das 

obras disponíveis. 

 

Art. 35. Dados específicos sobre o material a ser emprestado, as categorias, os prazos e a 

quantidade permitida a cada usuário no empréstimo domiciliar deverão ser verificados pelo 

responsável do setor de Biblioteca de cada câmpus.  

 

Art. 36. O serviço de empréstimo domiciliar e devolução serão efetuados até 30 (trinta) minutos 

antes do final do expediente da Biblioteca.  

 

Art. 37. Material de consulta não poderá ser retirado do recinto da Biblioteca para empréstimo 

domiciliar, mas é passível de empréstimo especial, por 2h (duas horas), sendo eles: 

 

I. obras de referência (dicionários, enciclopédias, mapas  etc); 

II.  periódicos do ano em curso (jornais, revistas, boletins técnicos e outras publicações 

seriadas); 

III.  atlas; 

IV.  exemplar de consulta interna (exemplar 01); 

V. obras com apenas 1 (um) exemplar e de uso constante.  

 

Art. 38. Os exemplares de consulta interna (exemplar 01) poderão ser emprestados 1h (uma hora) 

antes do encerramento do expediente, sendo que: 

 

I. o prazo para devolução será de, no máximo, 1h (uma hora) após o início do 

expediente do primeiro dia útil subsequente ao empréstimo; 

II.  será cobrada multa por atraso na devolução, por obra, por hora e/ou fração de hora, 

conforme Inciso II do Art. 3º da Resolução 130/2011 do IFTM. 

 

Art. 39. A Biblioteca efetuará o Empréstimo Especial de Férias, que são empréstimos realizados em 
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datas específicas, no final do semestre, com devolução agendada para o início do próximo semestre. 

 

Art. 40. O empréstimo é pessoal e intransferível, sendo o usuário responsável pela guarda e 

conservação da(s) obra(s) emprestada(s) em seu nome. 

 

Art. 41. Não será permitido o empréstimo ao mesmo usuário de mais de 1 (um) exemplar da mesma 

obra. 

 

Art. 42. Os empréstimos serão interrompidos nos 15 (quinze) dias que precedem os finais dos 

períodos/semestres letivos para os estudantes que não renovaram matrícula e para os formandos. 

 

Art. 43. Competirá à Coordenação da Biblioteca de cada câmpus restringir ou ampliar o prazo ou 

suspender a circulação de determinadas obras, quando necessário, considerando o acervo 

disponível.  

 

SEÇÃO V 

DA RENOVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO 

 

Art. 44. O usuário poderá renovar o empréstimo por igual prazo, desde que não esteja em atraso e 

não haja reserva da obra em questão.  

 

Art. 45. A renovação do empréstimo poderá ser efetuada pessoalmente, mediante apresentação do 

material, com o documento de identificação do usuário e também por meio da internet.  

 

Parágrafo Único. A renovação pela web poderá ser efetuada por até 3 (três) vezes consecutivas, 

observando-se as normas estabelecidas na Seção VI do Capítulo IV deste Regulamento.  

 

SEÇÃO VI 

DA RESERVA 

 

Art. 46. O usuário poderá solicitar a reserva de uma obra que não esteja disponível no momento na 

Biblioteca para empréstimo, o que poderá ser feito no balcão de empréstimo, in loco, e também pela 

internet, no sítio do IFTM. 
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Art. 47. Não poderão ser reservadas obras de consulta interna passíveis de empréstimo especial. 

 

Art. 48. Não será permitido ao usuário fazer reserva de livro que esteja em seu poder, antes do final 

do período normal de empréstimo ou de sua devolução. 

  

Art. 49. Os materiais reservados ficarão à disposição do usuário até 24h (vinte e quatro horas) após 

entrada na Biblioteca. 

 

§ 1º. A reserva é nominal e obedecerá à ordem cronológica de pedidos. 

§ 2º. As reservas só poderão ser retiradas se não existirem pendências para o interessado. 

§ 3º. Os materiais para os quais for verificado um número considerável de reservas poderão ter o 

prazo de empréstimo reduzido, a fim de que um maior número de usuários seja beneficiado, 

cabendo a cada Biblioteca do IFTM estabelecer critérios para este prazo.  

 

SEÇÃO VII  

DA DEVOLUÇÃO 

 

Art. 50. Não será necessário que o próprio usuário devolva o material que tomou emprestado, desde 

que realizado dentro do prazo estipulado. 

 

Art. 51. O material retirado por empréstimo deverá ser devolvido única e exclusivamente no balcão 

de atendimento da Biblioteca. 

  

§ 1º. Não serão considerados devolvidos os materiais deixados nas mesas, balcões e estantes da 

Biblioteca e de outras dependências do IFTM.  

§ 2º. Enquanto não for confirmada a devolução do material, o usuário estará em débito com a 

Biblioteca.  

 

Art. 52. A não devolução da obra no prazo determinado implica em multa conforme Art. 14 deste 

Regulamento. 

 

Art. 53. Eventuais empréstimos, cuja data de devolução coincidir em feriados, quedas de energia ou 

fechamento inesperado da Biblioteca, poderão ser devolvidos no primeiro dia útil seguinte, sem 

pena de multa ou qualquer sanção. 

 



 15

Parágrafo Único. O usuário que estiver em débito com a Biblioteca não terá direito a novos 

empréstimos. 

 

Art. 54. A não devolução do material e a não quitação de eventuais débitos com a Biblioteca 

constitui infração, que impedirá os responsáveis pela Biblioteca do IFTM de expedir o “nada 

consta” para o usuário inadimplente.  

  Parágrafo Único. Caso não haja liquidação dos débitos e/ou não devolução do material da 

Biblioteca, será emitida uma GRU ao usuário, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança pela 

via judicial, inclusive com expropriação de bens. 

 

CAPÍTULO V 

DO USO DOS AMBIENTES E EQUIPAMENTOS DA BIBLIOTECA 

 

SEÇÃO I 

DAS SALAS DE ESTUDO EM GRUPO 

 

Art. 55. A utilização do espaço físico da Biblioteca para ministrar aulas deverá ser previamente 

autorizada pela Direção de Ensino do câmpus e / ou equivalente.  

 

Art. 56. As salas de estudos em grupo são de uso exclusivo dos usuários que possuem vínculo com 

o IFTM e da comunidade externa. 

 

Art. 57. As salas de estudos são disponibilizadas para utilização de grupos, com no mínimo 3 (três) 

e no máximo 7 (sete) usuários, mediante solicitação para uso a ser feita na recepção da Biblioteca.  

 

§ 1º. A sala de estudos poderá ser utilizada por grupos com número inferior a 3 (três) estudantes, 

podendo ser requisitada para atender a grupos maiores. 

§ 2º. Serão permitidas reservas prévias para o uso das salas de estudos. 

 

SEÇÃO II 

DO USO DOS COMPUTADORES PARA PESQUISA 

 

Art. 58. A Biblioteca disponibiliza computadores para fins de estudo e de pesquisa. 
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Art. 59. O tempo de acesso / utilização dos computadores é de 1h (uma hora) e, não havendo outro 

usuário agendado, o tempo de uso poderá ser renovado por igual período. 

 

Art. 60. Não é permitido instalar programas nos computadores, provenientes de quaisquer tipos de 

mídia (disquetes, CDs, Internet etc.), sem autorização expressa da Coordenação da Biblioteca. 

 

Art. 61. Os computadores, assim como os demais equipamentos e bens da Biblioteca, são do 

patrimônio público e devem ser manuseados com zelo e responsabilidade.  

 

Parágrafo Único. Quando o usuário detectar alguma anormalidade com os computadores, demais 

equipamentos e bens da Biblioteca deverá avisar imediatamente ao setor de atendimento da 

Biblioteca, para que sejam tomadas as devidas providências. 

  

Art. 62. É vedado aos usuários abrir, conectar, desconectar, retirar, consertar ou mexer de forma 

indevida em quaisquer equipamentos, periféricos e dispositivos componentes da Biblioteca, bem 

como alterar a configuração dos computadores e/ou sistemas. 

 

Art. 63. A Biblioteca não se responsabilizará por trabalhos, projetos, desenhos, pesquisas, 

exercícios ou qualquer arquivo salvo nos computadores.  

 

Parágrafo Único. É responsabilidade de cada usuário salvar em dispositivos móveis/pessoais o seu 

arquivo apagando-o do computador, a fim de evitar que alguém o utilize de forma inadequada. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 64. O usuário terá direito de encaminhar à Coordenação da Biblioteca qualquer reclamação 

e/ou sugestão, visando à melhoria dos serviços. 

 

Parágrafo Único. As reclamações e/ou sugestões, para serem apreciadas, deverão ser feitas por 

escrito, devidamente identificadas e assinadas. 

 

Art. 65. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação da Biblioteca junto 

à Direção de Ensino e/ou equivalente de cada câmpus. 
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Art. 66. Este regulamento entrará em vigor após a sua aprovação pelo Conselho Superior. 


