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CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º A Biblioteca Universitária da Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar - 

FACEP tem por objetivo a unidade e harmonia das atividades de coleta, tratamento, 

armazenagem, recuperação e disseminação de informações, para apoio aos 

programas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 2º - As principais atividades da Biblioteca Universitária da FACEP são: 

I – Selecionar e adquirir material documental que interesse ao ensino, à pesquisa e 

à extensão; 

II – Efetuar os registros que permitam assegurar o controle e a avaliação do material 

documental; 

III – Registrar, catalogar e classificar o material documental bibliográfico e não 

bibliográfico; 

IV – Fazer circular, para fins de disseminação de informações junto ao usuário, as 

coleções bibliográficas e audiovisuais; 

V – Oferecer um serviço de documentação e informação para apoio aos programas 

de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão; 

VI – Oferecer o serviço de empréstimo ao usuário, atendendo a toda comunidade 

universitária; 

VII – Promover eventos culturais, como forma de preservar os valores culturais 

locais e nacionais. 

 

Art. 3º A Biblioteca Universitária da FACEP tem funções de mecanismo alimentador 

dos planos e programas dos cursos de graduação em Administração, Direito, 

Psicologia, Pedagogia Design de Interiores e Design de Moda e os demais cursos 

da Pós Graduação, de maneira a suprir em caráter permanente as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão com as informações necessárias disponíveis. 
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CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 4º A Biblioteca Universitária da FACEP está subordinada administrativamente à 

direção de sua Mantenedora. 

 

Art. 5º O(s) responsável(s) pela Biblioteca Universitária da FACEP será designado 

pelo diretor da Mantenedora. 

 

Art. 6º Compete ao(s) responsável(s) pela Biblioteca Universitária da FACEP: 

 

I – Efetuar o atendimento ao público; 

II – Realizar atividades de seleção e outras complementares no tocante à aquisição 

de material documental; 

III – Supervisionar e manter o empréstimo dos volumes; 

IV – Sugerir modificações no funcionamento da Biblioteca; 

V – Fazer circular, para fins de disseminação de informações junto ao usuário, as 

coleções bibliográficas e audiovisuais, as aquisições recentes. 

 

Art. 7º Compete ainda ao(s) responsável(s) pela Biblioteca Universitária da FACEP: 

 

I – Organizar e manter atualizado o arquivo de catálogos de editores e livreiros e 

outras informações referentes ao material documental; 

II – Encaminhar sugestões feitas pelos usuários da Biblioteca, professores e 

especialistas para a seleção do material a ser adquirido por compra; 

III – Receber pedidos separá-los em fichários próprios e cadastrando-os no 

computador, verificando a sua existência nas coleções e prepará-los 

bibliograficamente a fim de encaminhá-los ao diretor para compra; 

IV – Providenciar e solicitar orçamento prévio junto às livrarias e editoras; 

V – Efetuar as encomendas, receber, conferir o material documental; 



 

FACULDADE EVOLUÇÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR  

 

 
 

Rua José Paulino do Rego, 45| 59.900–000 | Pau dos Ferros/RN |Tel.: (84) 3351 4523-3351 2552 | www.facep.com.br. 

VI – Organizar e manter atualizado os registros referentes a encomendas e 

compras; 

VII – Organizar e manter atualizado cadastro de órgãos que mantêm intercâmbio 

com a FACEP; 

VIII – Manter relações constantes com as Editoras Universitárias e com outras fontes 

de publicações oficiais a fim de obtê-las em quantidade suficiente para facilitar um 

programa adequado de doação e permuta do material impresso; 

IX – Preparar correspondência relativa ao material documental a ser solicitado 

recebido e enviado por doação e permuta; 

X – Propor as bases para aceitação e divulgação de doações, procurando interessar 

os professores, estudantes, antigos alunos, colecionadores particulares e outros, na 

efetivação de um programa de donativos visando o enriquecimento do acervo da 

Biblioteca Universitária da FACEP; 

XI – Classificar e catalogar o material documental de acordo com os sistemas 

adotados: 

a) O sistema de classificação adotado é a CDU – Classificação Decimal Universal, 

publicado pelo IBICT; 

b) A catalogação segue de acordo com as normas do AACR2 – Código de 

Catalogação Anglo – Americano;  

c) O Sistema de Automação adotado na Biblioteca Universitária da FACEP é o SIABI 

– Sistema de Automação de Bibliotecas, Arquivos, Museus e Memoriais elaborado 

pela WJ Informática; 

XII – Organizar e manter os catálogos que se fizerem necessários à difusão das 

coleções e outros de natureza auxiliar; 

XIII – Catalogar na fonte as publicações da FACEP; 

XIV – Efetuar a preparação do material documental para inserção nas estantes e 

arquivos; 

XV – Elaborar planos para conservação, reparação, restauração e encadernação do 

material documental; 

XVI – Organizar e manter registros e modelos do material bibliográfico já 

encadernado;  
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XVII – Promover a publicidade das coleções e dos serviços prestados pela Biblioteca 

Universitária da FACEP; 

XVIII – Programar e organizar exposições, audições e conferências; 

XIX – Fornecer informações solicitadas pessoalmente, por telefone ou por 

correspondência ou por email; 

XX – Localizar documentos solicitados; 

XXI – Interpretar as normas ao empréstimo individual tendo em vista sua aplicação: 

XXIV – Organizar e manter registros e empréstimos do material documental; 

XXV – Manter a ordem no recinto da Biblioteca; 

XXVI – Efetuar os serviços de reserva do material documental; 

XXVII – Fazer a cobrança do material documental emprestado, não recebido no 

prazo devido; 

XXIII – Aplicar o sistema de multas pela devolução atrasada do material documental 

e efetuar a cobrança aos responsáveis de importância referente ao material 

extraviado; 

XXIX – Organizar e manter atualizado o cadastro de leitores; 

XXX – Supervisionar os procedimentos de guarda e devolução de objetos na 

portaria; 

XXI – Supervisionar a reposição nas estantes do material documental devolvido ou 

consultado; 

XXXII – Registrar os fascículos e volumes dos periódicos recebidos pela Biblioteca, 

por compra, doação ou permuta e elaborar normas para esses registros; 

XXXIII – Indicar à diretoria os periódicos cujas assinaturas se fazem necessárias, ou 

dos títulos cujas assinaturas devem ser suspensas; 

XXXIV – Organizar e manter atualizadas as coleções impressas que pela sua 

natureza devam ser localizadas na seção, tais como: teses, monografias, folhetos, 

catálogos e através da rede Internet. 

 

Art. 8º A estrutura interna da Biblioteca está dividida nos seguintes setores: 

 

I- Acervo geral; 

II- Setor de periódicos, referência e acervo braille; 
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III- Setor de pesquisa à Internet; 

IV- Setor de atendimento e referência; 

V- Setor administrativo e processamento técnico. 

 

 

Art. 9º A Biblioteca disponibiliza aos usuários os seguintes serviços: 

 

I – Empréstimo, reservas e renovações de itens do acervo, presencialmente, pela 

Internet e/ou aplicativo da Biblioteca; 

II – Catalogação na fonte; 

III – Orientação bibliográfica; 

IV – Levantamento bibliográfico; 

V- Visita dirigida (aos alunos dos primeiros semestres ou conforme necessidade do 

professor); 

VI – Consultas de fontes informacionais; 

VII – Acesso à Internet; 

 

 

CAPÍTULO III 

DO USUÁRIO 

 

Art. 10 Tem acesso à Biblioteca Universitária os alunos devidamente matriculados 

nos cursos de graduação e pós-graduação, o corpo docente e técnico- 

administrativo, bem como integrantes da comunidade previamente autorizados. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 

 

Art. 11 O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta-feira, das 

13h às 22h. Cabe, no entanto, ao Coordenador da Biblioteca a responsabilidade de 
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divulgação junto à comunidade acadêmica, podendo, no período de férias (julho e 

janeiro) ou quando julgar necessário, funcionar em horário diferenciado. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS CONSULTAS 

 

Art. 10 As consultas locais ao acervo devem ser realizadas na sala de leitura ou nas 

cabines de estudo individual, observando-se os seguintes procedimentos: 

I- Obediência ao horário de funcionamento da Biblioteca; 

II- Atendimento aos avisos e às normas transmitidas pelos funcionários; 

III- Acondicionamento no guarda-volumes, durante o tempo de permanência 

na Biblioteca, dos pertences pessoais, tais como bolsas, sacolas, 

mochilas, pastas, capacetes; 

IV- Manutenção de silêncio na área de leitura; 

V- Todo e qualquer material do acervo, utilizado pelos usuários neste 

ambiente, deverá ser registrado no sistema no módulo “empréstimo sala 

de leitura”. 

VI- Não é permitido no interior da Biblioteca 

a) Entrada de animais, com exceção de cão-guia; 

b) Portar armas de fogo, material inflamável; 

c) Consumir alimento e bebida, exceto água em garrafa ou copo plástico; 

d) Fumar; 

e) Usar aparelhos sonoros, tais como celular (modo silencioso) rádio, 

gravadores e outros de qualquer natureza; 

f) Acesso a sites com fins não educativos; 

g) Comercialização de produtos nas dependências da Biblioteca; 

 

Art. 11 As pesquisas bibliográficas obedecem aos seguintes procedimentos: 

I – Os exemplares do acervo reserva, ou seja, os exemplares de número um de 

cada título, somente podem ser utilizados em consulta local, ou seja o exemplar 

não sairá da Biblioteca. 
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Art. 12 O usuário será responsabilizado pela ação danosa contra o patrimônio da 

Biblioteca, tal como riscar, dobrar, rasgar ou por qualquer outro ato lesivo ao acervo, 

cabendo-lhe na devida proporção, a reparação do prejuízo causado. No ato do 

empréstimo e devolução o funcionário indicará a situação da publicação.  

 

CAPÍTULO VI 

DO EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

 

Art. 13 Os empréstimos domiciliar é concedido aos alunos de graduação e pós-

graduação, professores e técnicos – administrativos da FACEP. 

Art. 14 Em hipótese nenhuma, o material disponibilizado para os empréstimos 

deverá sair da Biblioteca sem que seja realizado o registro e a autorização do 

responsável pelo setor de atendimento. 

Parágrafo único: Não é autorizada a saída de material do acervo sem que seja 

realizado o processo de empréstimo no sistema SIABI com intuito de prevenir 

perdas de material. 

 

DO CADASTRAMENTO PARA EMPRÉSTIMO 

 

Art. 15 Estão habilitados ao empréstimo domiciliar os alunos de graduação, pós-

graduação, professores e técnico –administrativos, mediante cadastramento prévio 

no sistema automatizado da Biblioteca.  

Art. 16 O cadastro do usuário será realizado mediante os procedimento abaixo: 

I – Alunos de graduação e pós-graduação- são cadastrados no sistema logo após 

a matrícula, devendo, contudo, para ter acesso aos serviços da Biblioteca, ainda 

cadastrar uma senha com seis dígitos, apresentando um documento oficial com foto. 

II – Professores e funcionários – O cadastro será realizado na própria Biblioteca, 

mediante apresentação de identidade funcional. 

Art. 17 Fica cancelado o cadastro para empréstimo domiciliar do aluno que perca o 

vínculo com a FACEP ou que não tenha efetuado a renovação semestral de 

matrícula e contrato junto a Secretaria da Faculdade. 
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Art. 18 Restabelecido o vínculo com a Faculdade, automaticamente será liberado os 

serviços da Biblioteca ao usuário, ficando este responsável para atualizar seus 

dados junto ao setor de empréstimo. 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA O EMPRÉSTIMO 

 

Art. 19 No ato de solicitação do empréstimo domiciliar, o usuário deverá cadastrar 

uma senha (pessoal e intrasferível) no setor de empréstimo da Biblioteca. 

Art. 20 Não é permitido o empréstimo a usuário mediante utilização de senha ou 

apresentação de documento de identificação de terceiros. 

Art. 21 Não é permitido o empréstimo de obras idênticas ao mesmo usuário, 

entendendo por estas obras com mesmo autor, título, volume, edição, ano, etc. 

Art. 22 O empréstimo é pessoal e intransferível. 

 

DA RESERVA DE EXEMPLARES PRESENCIAL OU ONLINE 

 

Art. 23 A reserva presencial ou online somente poderá ser efetuada quando se tratar 

de material do acervo cujos exemplares se encontrem cedidos para outros usuários. 

Art. 24 O acesso ao sistema online SIABI se dá através do site 

www.siabiclientes.com/facep ou www.facep.com.br/biblioteca, utilizando-se o 

número de matrícula e senha, previamente cadastrada na Biblioteca. 

Art. 25 A solicitação e a concessão de Reserva serão efetivadas mediante 

condições: 

I – As reservas são atendidas de acordo com a ordem cronológica; 

II – O prazo de reserva é de até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data de 

devolução do exemplar à Biblioteca; 

III – Vencido o prazo da reserva, a publicação passa, automaticamente, para o 

próximo da lista de espera. Caso não tenha fila de espera, a publicação retornará ao 

acervo. 

IV – É vedada a reserva online para usuários com pendências junto a Biblioteca; 

 

 

http://www.siabiclientes.com/facep
http://www.facep.com.br/biblioteca
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DOS PRAZOS PARA EMPRÉSTIMO 

 

Art. 26 O empréstimo domiciliar de exemplares do acervo obedecerá a prazos e 

quantidades na dependência do tipo de material e da categoria de usuário da 

Biblioteca. 

Art. 27 O prazo máximo para empréstimo de LIVROS será estabelecido da seguinte 

forma: 

CATEGORIA DE USUÁRIO PRAZO QUANTIDADE 

Aluno de graduação, pós-graduação e 

técnicos – administrativo da FACEP 

15 (dias) 6 

Corpo docente 15 (dias) 7 

 

Art. 28 O prazo máximo para empréstimo de PERIÓDICOS será estabelecido da 

seguinte forma: 

 

CATEGORIA DE USUÁRIO PRAZO QUANTIDADE 

Aluno de graduação, pós-graduação e 

técnico – administrativo da FACEP 

5 dias 2 

Corpo docente 5 dias  3 

 

Art. 29 Os usuários que descumprirem os prazos de empréstimo estabelecidos neste 

Regimento serão passíveis de pagamento de multas, que variam do número de dias 

de atraso e da quantidade de publicações. 

Art. 30 Todas as operações de empréstimo são registradas no sistema e emitido 

para o usuário em forma de comprovante, determinando o período de devolução e 

endereço do site para renovação online. 

    § 1º O sistema utilizado na Biblioteca envia, automaticamente, um email de alerta 

um dia antes do vencimento da publicação, para lembrar o usuário da data de 

devolução. 
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CAPÍTULO VII 

DA DEVOLUÇÃO 

 

Art. 32 O usuário deverá devolver o material do acervo no prazo estabelecido, sob 

pena de incidência de multa pelo atraso. 

Art. 33 Não é permitido deixar material sobre o balcão de atendimento, pois, até a 

conclusão do processo (devolução) o usuário será o responsável pelo material em 

seu nome. 

Art. 34 A Biblioteca não se responsabiliza por materiais emprestados e esquecidos 

pelos usuários nas dependências da Instituição. 

Art. 35 A devolução do material pode ser realizado pelo próprio usuário ou por 

terceiros, desde que seja informado o nome completo do responsável pelo 

empréstimo. 

Art. 36 No momento da devolução do material, o funcionário responsável pelo 

recebimento deverá observar as condições de conservação da publicação devolvida, 

dar baixa no sistema e fornecer ao usuário o comprovante de devolução, emitido 

pelo sistema. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 37 Qualquer material do acervo em poder do usuário que seja danificado ou 

extraviado deverá ser substituído por exemplar idêntico ou semelhante mediante 

negociação com o Coordenador da Biblioteca. 

Art. 38 Rasuras de qualquer natureza, grifos, anotações, rasgos, uso de marca texto 

ou qualquer outro tipo de deterioração do material implicam em dano da obra, 

devendo o usuário ser notificado da infração por um funcionário da Biblioteca. 

Art. 39 Para a reposição do material do acervo que tenha sido extraviado, será 

levado em conta a gravidade do dano causado, bem como será estabelecido prazos 

para sua substituição: 
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a) Material do acervo de origem nacional: prazo de 30(trinta) dias, a partir da 

comunicação formal do fato, para repor o material à Biblioteca. 

b) Obras importadas terão prazo de 60(sessenta) dias. 

 

Art. 40 A reposição do material não anula as penalidades por atraso na devolução 

da publicação. 

Art. 41 A cobrança da multa, será contabilizado por dia de atraso e por obra 

emprestada. 

    § 1º Fica estabelecido R$1,00 de multa por dia de atraso e pelo número de 

publicações. 

   § 2º Caso a data de devolução ocorra em dia de feriado não previsto no sistema, o 

prazo da devolução será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. 

Art. 42 Será concedida a dispensa do pagamento de multa ou suspensão por atraso 

na devolução nas seguintes opções: 

I- Impedimento da devolução em virtude de doenças, comprovadas com 

atestado médico; 

II- Em caso de eventual suspensão do funcionamento da Biblioteca em dias 

úteis; 

 

    CAPÍTULO IX 

DO NADA CONSTA 

 

Art. 43 O “nada consta” é a formal declaração de inexistência de débitos relativos à 

devolução de material do acervo tomado por empréstimo ou a valores de multas por 

atraso, devidas às Bibliotecas. 

Art. 44 O nada consta da Biblioteca poderá ser solicitado aos integrantes do corpo 

docente, técnico-administrativo e alunos quando da desvinculação com a Instituição. 
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CAPÍTULO X 

DO DESENVOLVIMENTO DO ACERVO 

 

Art. 45 O desenvolvimento do acervo deverá ser constituído de acordo com seus 

recursos orçamentários contemplando os diversos tipos de materiais em seus 

variados suportes (estabelecidos na política de desenvolvimento do acervo). 

Estes materiais deverão servir de apoio informacional às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da instituição. 

Art. 46 Quanto à formação do acervo, o material bibliográfico deve ser selecionado 

observando-se os seguintes critérios: 

 

a) adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da instituição; 

b) autoridade do autor e/ou editor; 

c) atualidade; 

d) qualidade técnica; 

e) quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção; 

f) cobertura/tratamento do assunto; 

g) custo justificado; 

h) idioma; 

i) número de usuários potenciais que poderão utilizar o material; 

j) conveniência do formato e compatibilização com equipamentos existentes 

 

Art. 46 Para a garantia da qualidade do processo de seleção de materiais 

recomenda-se levar em consideração o seguinte aspecto: 

I - Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) aprovados em todas as instâncias 

institucionais. 

II - Observando ainda os cursos em implantação e/ou em fase de reconhecimento e 

reformulações curriculares e cursos de pós-graduação em fase de reconhecimento, 

credenciamento ou recredenciamento. 

 

Art. 47 Em questão de quantidades serão adquiridas as publicações da seguinte 

forma:  
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a) Livros 

Serão adquiridos todos os títulos das bibliografias básicas. A quantidade de 

exemplares deverá ser baseada no número de vagas ofertadas anualmente 

pelo curso. A solicitação de quantidade maior deverá ser baseada no número 

de alunos matriculados na disciplina e deverá ser encaminhada à 

coordenação da Biblioteca 

b) Periódicos 

A cada ano a Biblioteca realizará uma avaliação nas estatísticas de uso dos 

periódicos correntes com o objetivo de colher subsídios para tomada de 

decisão nas renovações dos mesmos. A listagem dos títulos com seu 

respectivo uso será encaminhada às coordenações dos cursos com o intuito 

de realizar: 

- cancelamento de títulos que já não atendem às suas necessidades; 

- inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do conteúdo 

pragmático e/ou atualização; 

- manutenção dos títulos já adquiridos. 

c) Referências 

Será dada atenção especial à aquisição de material de referência. Os tipos de 

materiais incluídos serão enciclopédias, dicionários gerais e especializados, 

estatísticas, atlas, guias e catálogos de teses e dissertações 

Será de competência da Rede de Bibliotecas a seleção desses materiais, 

consultando especialistas no assunto/área, quando necessário. 

 

Art. 48 A Biblioteca estabelece as seguintes prioridades para aquisição de material: 

 

a) obras que façam parte do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aprovado em todas 

as instâncias institucionais;  

b) assinatura de periódicos conforme indicação dos docentes;  

c) periódicos de referências (bases de dados); 

d) obras para cursos em fase de reconhecimento, credenciamento ou implantação. 

 



 

FACULDADE EVOLUÇÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR  
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Art.49 O desbastamento é um processo contínuo e sistemático para conservar a 

qualidade da coleção, ocorrendo sempre devido à necessidade de um processo 

constante de avaliação da coleção e deve ser feito de acordo com as necessidades 

da Biblioteca. 

 

a) Descarte 

É o processo pelo qual, após ser avaliado criteriosamente, o material é retirado ou 

não incluído na coleção ativa. O descarte de material deve levar em consideração: 

b) inadequação do conteúdo à instituição; 

c) obras em línguas inacessíveis; 

 d) obras desatualizadas e que foram substituídas por edições mais recentes; 

e) obras em condições físicas irrecuperáveis; 

f) obras com excesso de duplicatas; 

 
 

CAPÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O Diretor da FACEP baixará as normas de caráter operacional ao funcionamento da 

Biblioteca Universitária, visando pleno atendimento dos objetivos para estes fixados. 

 

Art. 11 Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Pau dos Ferros - RN, 11 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

GENISA LIMA DE SOUSA RAULINO 

Diretora Geral da FACEP 

 


