Cartilha do Usuário
da Biblioteca
IFMA Campus Codó

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A Biblioteca funciona nos seguintes dias e horários: de 2ª a 6ª feira, ininterruptamente, das
7:30h às 21h30.
Obs: Os dias e horários mencionados anteriormente poderão ser alterados por
conveniência de serviço, a critério da Direção do IFMA – Campus Codó.

USO DA BIBLIOTECA - CONSULTA
A Biblioteca é franqueada aos alunos, professores e técnicos administrativos do IFMA e ao
público em geral, para consulta local e empréstimos domiciliar e leitura.

CADASTRO
O cadastro na Biblioteca destina-se a alunos, professores e técnicos administrativos do
IFMA – Campus Codó e será válido por todo o período em que este permanecer na Instituição.
Documentos necessários para o cadastro
Carteira de Identidade
CPF
Comprovante de residência
Comprovante de matrícula (Alunos)

EMPRÉSTIMO DE MATERIAL
Empréstimo
Os empréstimos, renovações e devoluções de documentos só poderão ser realizados por
usuários cadastrados na Biblioteca.
Prazos de empréstimos/ quantidade de material permitido para usuários
Alunos/ professores/ técnico administrativos: podem pegar até três documentos (Livros,
CDs, DVDs entre outros) emprestados durante o período de 7 (sete) dias para livros e 3 (três) dias
pra CDs e DVDs, etc.
Obs: Os prazos referidos acima são contados em dias corridos. Os periódicos, (as obras de
referência, dicionários, bibliografias, obras com apenas um exemplar, enciclopédias, atlas) e as obras
raras ou esgotadas não serão emprestadas, sendo permitida apenas a consulta local.
Reserva de materiais
O usuário que desejar retirar obras que estejam emprestadas poderá reservá-las,
observando-se a ordem cronológica de precedência das reservas.
Quando reservadas, as obras serão mantidas à disposição do solicitante no prazo de 24h.
O usuário poderá reservar obra que esteja em seu poder desde que não haja reserva feita
por outro usuário para a mesma.

Renovação
O empréstimo de uma obra poderá ser renovado mediante a apresentação da mesma, desde
que não haja reserva por parte de outro usuário.
O usuário que esteja em atraso somente poderá realizar novo empréstimo após a devolução
das obras anteriormente emprestadas e passado o período de suspensão.
O usuário somente poderá renovar o empréstimo de obras que estão em seu poder, desde
que as mesmas não tenham sido reservadas por outros usuários.

DEVERES E PENALIDADES
O usuário é responsável pelas obras em seu poder, obrigando-se a devolvê-las dentro do
prazo fixado.
A devolução fora do prazo implicará na suspensão do direito de empréstimo. A cada dia de
atraso na devolução da publicação o usuário ficará 3 (três) dias suspenso.
Visando a organização do espaço limita-se o uso de no máximo 2 (dois) usuários por
computadores.
Fazer anotações, rasura e outras formas de depredação nas obras sob sua responsabilidade
implicará a obrigação de substituir o documento danificado, ou indenizá-lo por seu valor corrente, sem
prejuízo de outras penalidades, no prazo de 30 (trinta) dias.
A obra retirada pelo usuário quando extraviada por qualquer que seja o motivo deverá ser por
ele substituída ou indenizada, pelo seu valor corrente, no prazo de 30 (trinta) dias.
Para preservação de um ambiente propício às atividades acadêmicas no recinto da Biblioteca,
os usuários deverão respeitar as seguintes disposições:
a) Não fumar; b) Manter silêncio; c) Preservar o ambiente limpo; d) Não escrever nas mesas;
e) Não colocar dedos ou mãos sobre as telas dos computadores; f) Não colocar objetos sobre os
monitores dos computadores; g) Não levar qualquer tipo de alimento ou bebidas para a Biblioteca; h)
Identificar-se sempre que solicitado; i) Obedecer ao horário de funcionamento;
OBS. As dúvidas dessa cartilha e os casos omissos serão resolvidos pela Direção da
Biblioteca, juntamente com Departamento de Ensino. A biblioteca poderá alterar as formas de prestação
de serviços e atividades dado sua conveniência e viabilidade para melhor atender o usuário.
É expressamente proibido o uso de redes sociais, chats, sites pornográficos, jogos ou
instalação de softwares, entre outros, nos computadores da Biblioteca. Obs: a transgressão dessa
proibição acarretará a suspensão do usuário da Biblioteca pelo prazo de 90 (noventa) dias.
É expressamente proibido entrar na área do acervo da Biblioteca usando jaleco, bem como
portando livros, cadernos, bolsas e outros objetos.
O usuário ao dirigir-se ao acervo da Biblioteca, quando de posse dos itens elencados acima,
deverá guardar seu material no guarda volumes.
Nada consta: para solicitação de Diploma, Certificado, Rematrícula, Transferência,
Trancamento e Cancelamento de matrículas os alunos deverão apresentar o NADA CONSTA. Este
documento só será concedido se o usuário não tiver pendências com a Biblioteca.
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