
Art. 1° - O presente documento tem for finalidade estabelecer normas e procedimentos
para o funcionamento da Biblioteca do Instituto de Geociências da UFRGS.

Art.  2°  -  Estão  sujeitos  a  este  Regulamento  todos  os  usuários  da  Biblioteca,
independente  da  sua  condição  de  enquadramento  (alunos,  professores,  técnico-
administrativos e visitantes).

Art. 3° - A Biblioteca é um espaço reservado para fins didáticos e culturais. Portanto:

I– Não converse em voz alta;
II - Não entre com alimentos ou bebidas;
III – Não utilizar a Biblioteca para outros fins a não ser estudos.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Art.  4°  -  O horário  de  atendimento  da  Biblioteca  é  das  8h30min  às  20h30min,  de
segunda-feira à sexta-feira e sempre estará afixado na entrada da Biblioteca.

§ ÚNICO – Em caso da Universidade definir horário de verão, a Biblioteca seguirá esta
determinação.

Art.  5º  -  A  responsabilidade  pela  abertura  e  pelo  fechamento  da  biblioteca  cabe
exclusiva e unicamente aos servidores lotados na Biblioteca. 

§ ÚNICO – Em caso de desastre ou emergência o Núcleo Administrativo terá uma cópia
das chaves. 

SERVIÇOS OFERECIDOS

Art. 6° - A Biblioteca oferece os seguintes serviços:

I – Consulta local;
II – Empréstimo domiciliar;
III – Comutação bibliográfica nacional e internacional;
IV – Exposição de novas aquisições;
V – Normalização bibliográfica;
VI – Orientação ao usuário;
VII – Elaboração de ficha catalográfica;
VIII – Treinamento no uso de recursos informacionais;
IX – Atendimento personalizado ao usuário;
X – Registro e controle da produção técnico-científica do Instituto;
XI – Intercâmbio de publicações.



CADASTRO DE USUÁRIOS E EMPRÉSTIMO

Art. 7° - A Biblioteca segue as normas determinadas no Regulamento de Circulação de
Coleções do Sistema de Bibliotecas da UFRGS, que define as normas e procedimentos
para este serviço.

PRAZOS DE EMPRÉSTIMO

Art. 8° - Na Biblioteca do Instituto de Geociências os prazos de empréstimo definidos
para  os  itens  informacionais  estão  vinculados  ao  tipo  de material  e  coleções  a  que
pertencem,  número  de  consultas,  número  de  exemplares  disponíveis  e,  conforme  a
categoria de usuário.

§  ÚNICO –  Os  prazos  e  status dos  itens  são  determinados  pela  equipe  técnica  da
Biblioteca, de acordo com os critérios descritos no Art. 8°.

I  -  Consulta  local:  obras  didáticas  que  possuem  grande  número  de  consultas  e
quantidade insuficiente de itens para atender a demanda: o empréstimo é permitido a
partir das 19:45h com devolução às 10:00h do dia seguinte e/ou no primeiro dia útil
subsequente ao dia da retirada, sem permissão de reserva ou renovação, com exceção
das fitas de vídeo/DVD’s, (material didático),ao qual é permitido empréstimo somente
para professores do IGeo, para uso em sala de aula. Estas obras podem ser retiradas para
reprodução parcial pelo prazo de até 1 hora;

II – Consulta restrita: definido para obras que não devem sair do recinto da Biblioteca,
por  suas  características  físicas,  de conteúdo ou utilização:  referência,  atlas,  material
cartográfico, exceto as cartas topográficas com mais de 1 (um exemplar), fotos aéreas
(somente  para  professores  do IGeo),  microfichas,  microfilmes,  apostilas  didáticas,  e
obras raras e preciosas;

III  –  Três  dias: usado para  obras  didáticas  que  possuem grande procura  com itens
insuficientes para atender a demanda de usuários;

IV – Sete dias: coleção de periódicos, independente da categoria de usuários;

V –  Regular  – Coleção  Geral  (livros,  folhetos,  CD’s,  DVDs),  para  empréstimo  de
acordo com as categorias de usuários:

 a) 07 dias – discentes, técnicos-administrativos e bolsistas de fundações vinculadas à
UFRGS, funcionários do HCPA e demais categorias que venham a ser definidas; 

 b) 14 dias – docentes e discentes de pós-graduação.

VI – Especial – conforme justificativa apresentada pelo docente/pesquisador vinculado
ao IGeo, é permitido o empréstimo por um período maior:
a) documentos adquiridos com recursos de projetos e/ou convênios coordenados por
professores do IGeo podem ter empréstimo privilegiado por até 1 ano, podendo serem
renovados.



b) viagens de campo: usuários poderão solicitar prazo de empréstimo por um período
maior.
c)  material  para  uso  exclusivo  em  sala  de  aula,  ficando  este  material  sob
responsabilidade do professor que o retirou;
d) este material deverá ser solicitado pelo professor da disciplina no dia anterior ao da
aula;
e) o professor se comprometerá a devolver o material solicitado imediatamente após o
término da aula;
f) o professor não poderá emprestar o material aos alunos sob hipótese alguma, devendo
encaminhar o aluno à Biblioteca para que este faça o empréstimo regularmente.

VIII  –  Exposição  –  para  o  item temporariamente  em exposição  não  é  permitido  o
empréstimo.

Art. 9° – É vetado ao usuário retirar qualquer material em nome de outra pessoa.

TABELA DE EMPRÉSTIMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

TIPO DE ITEM STATUS PRAZO/USUÁRIO
Livros
Folhetos
Teses/Dissertações/TG’s Monografias
Fitas de vídeo/CD’s/DVD’s/disquetes
TG’s , PTG’s, PEC’s 
Cartas Topográficas c/ mais de  l 
exemplar
Fotos aéreas p/docentes

Regular

-7 dias – discentes, técnico-
administrativos

-14 dias – docentes e alunos de
pós-graduação

Livros – Consulta  local
Fitas de vídeo/DVD’s didáticos 
(somente professores do Igeo) Consulta local

-Consulta na sede
-Sala de aula :  1 hora
-Liberado após 19h45, c/ 
-devolução até às 10h do dia 
seguinte
-Reprodução parcial: 1 hora 

Mapas/Atlas/Fotos aéreas
Cartas topográficas
Microfichas/Microfilmes
Referência (dicionários)
Obras raras e preciosas
Apostilas IGeo

Consulta restrita
Consulta na sede
Fotos aéreas p/ docentes: 
empréstimo  liberado
Mapas p/docentes: liberado 
quando houver mais de 1 ex.

Periódicos  Semanal 7 dias para todos os usuários

Art.  10°  -  O material  retirado  para  empréstimo  deverá  ser  devolvido  no  balcão  de
empréstimo da Biblioteca dentro do prazo determinado.

Art. 11° - O débito das multas por atraso de material bibliográfico deverá ser quitado
junto à rede bancária, conforme diretrizes estabelecidas pela Biblioteca.

Art. 12° - O usuário deverá zelar e responsabilizar-se pelo material bibliográfico que
estiver em seu poder.



Art. 13° - Em caso de perda,  extravio ou qualquer dano físico ao material (rasuras,
anotações, falta de páginas, etc.) o usuário deverá providenciar a reposição do material
por outro exemplar do mesmo título (autor e títulos iguais), ou similar (em caso de obra
esgotada) de interesse da Biblioteca.

Art. 14° - O usuário deverá comunicar imediatamente a perda ou extravio do material
bibliográfico à chefia da Biblioteca.

Art. 14° - O usuário neste caso não estará isento da multa correspondente ao atraso de
devolução. O pagamento da multa corresponderá ao tempo entre o término do prazo de
empréstimo e a comunicação do extravio.

Art. 15° - Além da multa correspondente o usuário esta sujeito às condições abaixo:
a) obra de edição esgotada: é facultado a Biblioteca optar pelo valor da indenização

ou exigir reposição por obra similar existente no mercado;
b) prazo máximo de reposição 60 dias, contados a partir da data em que expirou o

prazo para devolução;
c) os casos excepcionais, com apresentação de atestados e/ou ocorrência policial,

não isentam o usuário da reposição do item patrimonial extraviado/danificado;
d) o  débito  poderá  ser  quitado  com  doação  de  obra  de  acordo  com  critérios

estabelecidos pela biblioteca;
e) o material extraviado permanece como patrimônio da Universidade, à despeito

de qualquer pagamento indenizatório para usa reposição, deverá ser devolvido à
Biblioteca, caso seja encontrado.

Art. 16° - Mantido o débito de multas ou de devolução do item, haverá comunicação à
Direção do IGeo para serem tomadas as providências legais.

Art. 17° - Caso usuário tenha débito superior a cinco (5) vezes o valor da multa fixada,
ficará suspenso o empréstimo na biblioteca e SBU até a quitação do mesmo. 

Art.  18° -  Os usuários  não serão penalizados com o pagamento  de  taxas  durante  o
período em que a biblioteca suspender temporariamente o atendimento.

Art.  19°  -  A Biblioteca  poderá,  a  qualquer  hora,  solicitar  a  devolução  das  obras  e
realizar inventário no sentido de resguardar seu patrimônio.
§ ÚNICO – O usuário é responsável pelo material retirado, bem como pelo extravio e
danos que venham a ocorrer. As penalidades encontram-se previstas no Regulamento de
Empréstimo do Sistema de Bibliotecas da UFRGS, Portaria 936, 17 abr. 2006, Art. 26

CONSULTA AO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Art. 20° - Será permitido livre acesso ao material bibliográfico do acervo.

Art. 21° - Para fins de estatística e controle da avaliação das obras de maior uso, os
usuários  deverão  deixar  o  material  consultado  sobre  a  mesa,  ou  seja,  os  livros
consultados não deverão ser recolocados nas estantes.



Art. 22°- O usuário sem vínculo, que necessitar fazer cópia de material bibliográfico
será acompanhado por um bibliotecário até um serviço de reprografia. A cópia não deve
ultrapassar 20% de todo o livro.

BIBLIOTECA VIRTUAL

Art. 25° - A biblioteca disponibiliza para os usuários computadores para pesquisas e
informações acadêmicas, e consulta ao catálogo SABi.

Art. 28° - Estão acessíveis das 08h:30min às 20h:15min.

GUARDA-VOLUMES

Art.  29°  -  O usuário  ou visitante  deverá  guardar  pastas,  pastas  arquivos,  mochilas,
bolsas  ou  similares,  bem  como  alimentos  e  bebidas,  no  lugar  reservado  para  tal
finalidade (guarda-volumes).

Art.  30°  -  Este  espaço  só  poderá  ser  utilizado  enquanto  o  usuário  estiver  nas
dependências da Biblioteca.

Art. 31° - O material deixado no guarda-volumes será de responsabilidade do usuário.

Art.  32° - Os usuários não deverão ausentar-se da Biblioteca portando as chaves do
guarda-volumes.

Art. 33° - A Instituição, em hipótese alguma, se responsabilizará por valores ou objetos
de valor deixados no guarda-volumes.

Art. 34° - Em caso de extravio da chave esta deverá ser indenizada no valor estipulado
pela Biblioteca.

Art. 35° - Ao fim do expediente o guarda-volumes será inspecionado e retido o material
ali encontrado.

Art. 36° - A devolução deste material ao usuário será efetuada pelo Bibliotecário que
estiver presente no momento.

Art. 37° - Quando não houver guarda-volumes livre para guarda de material, o usuário 
fica impossibilitado de acessar à Biblioteca.

MAPOTECA/FOTOTECA

Art. 37° - Local restrito para consulta ao material cartográfico e fotos aéreas.



DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 38° - Os usuários da Biblioteca deverão comprometer-se à:

I  –  Evitar  danos  aos  materiais  bibliográficos,  ao  espaço  físico,  mobiliário  e
equipamentos da Biblioteca;
II – Não sair da Biblioteca com material bibliográfico com a data de devolução vencida
ou sem empréstimo formalizado;
III – Zelar e responsabilizar-se pelo material bibliográfico em seu poder;
IV – Repor o material bibliográfico em caso de extravio ou danos a este;
V – Devolver o material emprestado dentro do prazo determinado, ou, por solicitação da
Chefia da Biblioteca o material que lhe foi emprestado;
VI – Comparecer à Biblioteca sempre que solicitado;
VII – Manter o silêncio e falar moderadamente no recinto da Biblioteca;
VIII – Guardar pastas, sacolas, bolsas, etc., no guarda-volumes;
IX – Não usar a biblioteca para outros fins a não ser estudos;
X – Não entrar com comida e/ou bebida no recinto da Biblioteca;
XI – Não deverá recolocar o material bibliográfico consultado nas estantes;
XII – Não é permitido acesso de animais ao recinto da Biblioteca;
XIII – Proibido fumar na Biblioteca;
XIV  –  Não  é  permitida  a  entrada  de  laptops  dentro  de  pastas  que  não  sejam
transparentes;
XV - Caso o sistema de alarme soar, o usuário deve dirigir-se ao balcão de empréstimo;
XVI  –  Quando  faltar  energia  elétrica,  a  Biblioteca  ficará  fechada  por  questões  de
segurança.
XVII – Quando a rede de computadores estiver inoperante não haverá empréstimo, em
hipótese alguma. Somente é permitida a devolução junto ao balcão de empréstimo para
posterior baixa no sistema.

Art.° 39 – Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela Chefia da
Biblioteca ou Direção da Instituição, quando for o caso.

Art.° 40- A alegação do não conhecimento do Regulamento não isenta o usuário de
qualquer sanção a ser a ele imputada.

Porto Alegre, 14/06/2018


