
 
 

 

 

 

 

                    DAS RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS: 

 

Respeitar o horário de funcionamento da biblioteca; 

 

Não entrar nem consumir alimentos ou bebidas de nenhuma espécie dentro das 

dependências da Biblioteca; 

 

 Não conversar dentro da Biblioteca. No caso do estudo em grupo a mesma deve 

ser moderada. 

 

Não utilizar celular e outros equipamentos sonoros; 

 

Devolver o material da biblioteca dentro dos prazos estabelecidos; 

 

Atender aos pedidos de comparecimento à Biblioteca quando solicitado; 

 

Pagar os débitos referentes às multas, no caso de atraso na devolução do 

material; 

 

Zelar pela integridade das obras sob sua responsabilidade; 

 

Em caso de danos ou extravios, observar o previsto pelo Regulamento da 

Biblioteca; 

 

Usar as salas de estudos unicamente para esse fim; 

 

Utilizar os computadores apenas para pesquisa. 

 

 

 

 

MANUAL DO USUÁRIO DA 

BIBLIOTECA 
 O Guia do Usuário tem por objetivo informar os principais serviços, 

produtos oferecidos, as responsabilidades dos usuários e o horário de 

funcionamento. 

 

 

DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

 

De segunda à sexta-feira: das 8:00 às 21:40. 

Aos sábados letivos: das 8:00 às 11:40. 

 

DO CADASTRO DE USUÁRIOS 
 

 

O cadastro dos alunos da Faculdade Raimundo Marinho, no sistema da 

Biblioteca, só é efetivado após a realização de sua matrícula e do cadastro 

manual. Para concretização deste último cadastro é necessário: a apresentação 

de documento com foto e duas fotografias 3x4. 

 

Os professores e servidores da instituição deverão realizar o cadastro manual 

conforme documentação acima exigida. 

 

Os usuários externos deverão apresentar documento de identificação que ficará 

retido até a devolução do material a ser consultado, ficando o uso do material 

restrito às dependências da Biblioteca. 

 
 



 

CONSULTA  AO ACERVO  

- Acesso ao Catálogo Digital (consulta local). 

A Biblioteca possui 1 (um) terminal para pesquisa que permite acesso ao acervo 

existente, possibilitando uma busca através de AUTOR, TÍTULO E ASSUNTO. 

 

 

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR: está restrito aos alunos regulamente 

matriculados na Faculdade Raimundo Marinho, docentes e funcionários 

devidamente cadastrados. 

 

NÃO são passíveis de empréstimo domiciliar: 
Obras de referência (dicionários, enciclopédias, bibliografias e similares) 

Publicações periódicas (revistas e jornais) 

Trabalhos acadêmicos (monografias) 

 

Alunos de Graduação e funcionários: Podem receber emprestados 3 (três) 

exemplares diferentes com o prazo de 7 (sete) dias consecutivos para devolução. 

 

Docentes: Podem receber emprestados 5 (cinco) exemplares diferentes com o 

prazo de 15 (quinze) dias consecutivos para devolução. 

 

ATENÇÃO! 

 O usuário deverá devolver o material emprestado exclusivamente no Balcão 

de Empréstimo da Biblioteca, devendo aguardar a entrega do comprovante de 

devolução pelo colaborador.  

 Os serviços do setor de empréstimo e devolução serão encerrados (5) cinco 

minutos antes do fechamento da Biblioteca, para que possam ser realizadas as 

atividades de organização das estantes e desligamento dos computadores, etc. 

 

 

 

CONSULTA LOCAL 

Além da comunidade acadêmica, poderão consultar localmente o acervo os 

membros da comunidade externa, de acordo com o Regulamento da Biblioteca. 

 

IMPORTANTE! 

O usuário que não devolver o material emprestado na data determinada deverá 

pagar a multa estipulada, que incide sobre dias corridos e número de obras em 

atraso. A multa por atraso na devolução é irrevogável. Os débitos são pagos no 

financeiro. Caso a multa não seja quitada no momento da devolução, o usuário 

perderá o direito a novos empréstimos até efetuar o pagamento. Os casos de 

danos e extravios estão previstos no Regulamento da Biblioteca  

 

 

 

DA RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E RESERVA DE LIVRO 

 

 O usuário que estiver com um livro só poderá renovar o empréstimo 

quando o mesmo não estiver em sistema de reserva,  

 

Aquele que está com o livro emprestado não poderá realizar a reserva do 

mesmo 

   

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

O usuário que realizou a reserva terá o prazo de vinte quatro horas a 

partir de sua notificação para retirada do exemplar. Após esse prazo, a reserva 

será automaticamente cancelada 
 


