
Informamos que em horário de atendimento da Biblioteca estaremos disponibilizando o 
empréstimos das obras aos alunos. O empréstimo deverá ser anotado na RELAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMOS DE LIVROS, assim como a devolução. Esse caderno ficará disponível na mesa 
do coordenador da Biblioteca Ativa. 
Conforme regulamento da Portaria CEETEPS-GDS nº 499, de 21-11-2013 (Afixada no mural de 
avisos da biblioteca): 
  
CAPÍTULO X 
Do Empréstimo 
Artigo 22 - As modalidades de empréstimo são: 
I - empréstimo domiciliar: possibilita ao usuário retirar na Biblioteca obras de seu interesse por 
período pré-determinado pela Biblioteca; 
II - empréstimo especial: este serviço compreende o empréstimo por tempo reduzido, cuja 
devolução deverá ser realizada no mesmo dia em que o material 
bibliográfico foi emprestado, para uso em sala de aula, laboratório e salas de trabalho dentro 
da Unidade. Os materiais disponíveis para empréstimo especial 
são: 
a) obras de referência (dicionários, enciclopédias, atlas, globos, mapas etc); 
b) obras que possuem somente um exemplar e que sejam indicadas como referência 
bibliográfica nos cursos ministros na Unidade; 
c) obras raras, Trabalho de Conclusão de Curso, periódicos e outros materiais de importância 
histórica; 
c) normas e outros itens. 
III - empréstimo entre bibliotecas (EEB): é um serviço de empréstimo de publicações 
bibliográficas que não constam na Biblioteca de origem do usuário. 
Efetua-se a partir da busca do material a ser emprestado em outras Bibliotecas das Unidades 
de Ensino do CEETEPS e/ou instituições externas conveniadas e fica a critério da Unidade de 
Ensino adotar este serviço ou não. 
§ 1º - O usuário que utilizar-se deste serviço deverá observar e acatar o Regulamento da 
Biblioteca Fornecedora, o qual estará retirando o material emprestado. O prazo de EEB é 
definido pela Biblioteca Fornecedora. 
§ 2º - A Biblioteca que adotar o serviço de EEB deverá realizar, também, o empréstimo dos 
seus materiais bibliográficos, quando solicitado pelas demais bibliotecas que integram este 
serviço. 
Artigo 23 - O empréstimo do material bibliográfico do acervo é permitido para os docentes, 
discentes e servidores administrativos devidamente matriculados. 
Artigo 24 - É indispensável a apresentação do Cartão de Identificação Estudantil e/ou Funcional 
para o empréstimo. 
Artigo 25 - O prazo para empréstimo é estabelecido pela Biblioteca e varia conforme 
modalidade do empréstimo, tipo de material bibliográfico, usuário e 
circunstância. 
§ 1º - A Biblioteca se reserva o direito de alterar ou limitar prazos, horários, quantidades de 
volumes e vetar a saída de qualquer material do acervo. 
§ 2º - O prazo de empréstimo deve ser rigorosamente observado. 
Artigo 26 - O prazo para empréstimo deve ser divulgado em local visível ao público e qualquer 
alteração deverá ocorrer mediante aviso prévio. 
Artigo 27 - O usuário é responsável pelo material em seu poder, devendo cuidar de sua 
integridade e conservação. 
CAPÍTULO XI 
Da Devolução 
Artigo 28 - Para a devolução dos materiais bibliográficos, o usuário deve: 
I - observar o prazo de empréstimo de cada material, evitando penalidade; 



II - devolver o material retirado por empréstimo única e exclusivamente no balcão de 
atendimento e aguardar a baixa do material no sistema. 
Artigo 29 - Não são considerados como devolução os materiais bibliográficos deixados nas 
mesas, estantes ou quaisquer outras dependências da Biblioteca 
e/ou da Unidade de Ensino. 
Artigo 30 - É permitida a devolução do material por terceiros, mas os casos com prazo vencido 
não isentam o titular da penalidade. 
Artigo 31 – O responsável pela Biblioteca deve alertar e/ou avisar o usuário sobre o prazo de 
devolução, utilizando os recursos de tecnologia e/ou comunicação disponível. 
CAPÍTULO XII 
Da Renovação 
Artigo 32 – O empréstimo somente poderá ser renovado se o usuário não tiver penalidade e se 
não houver reserva do material solicitado. 
Paragrafo único - O serviço de renovação deverá ser ajustado à realidade de cada Unidade de 
Ensino. 
CAPÍTULO XIII 
Da Reserva 
Artigo 33 - É permitida a reserva de material bibliográfico quando o material estiver 
emprestado e o usuário não tiver penalidade. 
§ 1º - Não é permitida reserva de material em poder do usuário solicitante. 
§ 2º - O material reservado ficará à disposição do solicitante durante o período de dois dias (48 
horas), após a devolução na biblioteca pelo usuário anterior. 
§ 3º - O responsável pela Biblioteca deverá comunicar ao usuário sobre a disponibilidade do 
material solicitado. 
 


