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FACULDADE SÃO JOSÉ

BIBLIOTECA "PROFº Raimundo de Carvalho Lago"

Regulamento

Da Organização

Art. 1° - A Biblioteca "Profº Raimundo de Carvalho Lago" da Faculdade São José, está diretamente subordinada à Diretoria da SOMA, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativo, é acessível à comunidade universitária da faculdade São José.

Art. 2° - A Biblioteca é uma unidade que programa regularmente e supervisiona as atividades referentes às necessidades bibliográficas, aquisição, classificação, catalogação e organização técnica do sistema bibliotecário da FSJ.

Art. 3° - Seus objetivos são os de dar apoio e complementar a gestão de auxilio docente e de pesquisa, contribuindo na formação integral do estudante através da eficiente prestação de serviço bibliotecário, oferecendo apoio didático-pedagógico às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, desenvolvidos pela FSJ.

Art. 4° - É de responsabilidade da Bibliotecária a administração, organização e manutenção de todos os setores que estão sobre sua guarda.

§ Único - Faz parte integrante da Biblioteca:
Serviço de Referência;
Cabines Individuais;
Mesas para trabalhos em grupos;
Serviços de empréstimos, devolução e reserva de obras.

Do Horário de Funcionamento

Art. 5° - Seu funcionamento é de Segunda a Sexta-feira das 07:00 às 22:00 h e aos Sábados das 07:00 às 12:00 h, empréstimos e consultas serão suspensos 10 (dez) minutos antes do encerramento das atividades.

Art. 6° - O Acesso a Biblioteca da FSJ é de livre acesso para a comunidade acadêmica da instituição.

Do Pessoal
Art. 7° - Os serviços da Biblioteca são executados pelos bibliotecários e Técnicos, sob orientação da Bibliotecária responsável.

Art. 8° - A Bibliotecária responsável, deve propor as medidas e métodos a serem adotados pela administração interna da Biblioteca, e apresentar no fim de cada ano letivo, um relatório completo das atividades da Biblioteca.

Art. 9° - A Bibliotecária responsável está diretamente subordinada à Diretoria Geral da FSJ.

Do Balcão de Atendimento Geral

Os Serviços oferecidos pela biblioteca:

Empréstimo, devolução e reserva de livros;
Informações sobre os serviços e procedimentos da Biblioteca;
Cadastro de usuários;
Orientação para referência bibliográfica;
Reserva do material bibliográfico emprestado.

Da Aquisição

Art. 10° -Os Professores indicam quais os livros que devem ser adquiridos. A Bibliotecária repassa a lista à diretoria e a mesma autoriza ou não a compra.

Da Consulta

Art. 11° - A consulta ao acervo não é de livre acesso às estantes.

§ Único - O usuário deverá informar ao atendente do balcão qual o nome correto do livro que precisa. O nome correto do material bibliográfico ou não bibliográfico facilita bastante a consulta.


Art. 12° - A Biblioteca está aberta para: docentes, discente e pessoal técnico administrativo da Instituição. É indispensável à apresentação da carteira da faculdade ou carteira de identidade (RG) para obter empréstimo.

§ Único - As obras para consultas no ambiente da biblioteca deverão ser devolvidas rr.lo IJsuário no mesmo dia em que lhe foi entregue.

Art. 13° - Destinam-se exclusivamente à consulta local:
.
                 Obras de referência: consideradas as obras de consulta rápida (dicionários, enciclopédias, Atlas).




Da Inscrição

Art. 14° - Poderão se cadastrar na Biblioteca, com direito à usufruir do que a mesma tem a oferecer: docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo da Instituição.

Art. 15° - A inscrição será feita na presença do interessado, face à:
.Comprovante de matrícula (nº da matrícula);
   Nome do usuário, RG, data de nasc. Telefone.

§ 1° - O usuário deverá comunicar a Biblioteca eventuais mudanças de endereço;
§ 2° - A inscrição poderá a qualquer tempo ser cancelada se verificada a irresponsabilidade do usuário.

Do Empréstimo e Reserva

Art. 16° - Para empréstimo e devolução de materiais será indispensável que o usuário apresente à Biblioteca a sua carteira da faculdade ou carteira de identidade (RG), que é pessoal e intransferível.

§ 1° O Aluno da faculdade tem direito a três livros pelo prazo de 04 dias a contar com o dia seguinte ao do empréstimo.

§ 2° - O usuário não poderá retirar para empréstimo 2 (dois) exemplares iguais da mesma obra.

§ 3° - Para fins de empréstimo, poderão se feitas reservas dos livros que não se encontram na Biblioteca.

§ 4° - Ao usuário não será permitida a reserva de obras que já estão em seu poder.

§ 5° - A preferência nas reservas obedecerá à ordem das solicitações.

§ 6° - Antes da retirada do material, o usuário deverá observar as condições do mesmo, comunicando ao funcionário caso esteja danificado.

§ 7° - Os empréstimos, devoluções e renovações só poderão ser efetuados até 30 minutos antes do término do expediente.

§ 8° - Livros de consulta só poderão sair da Biblioteca no final do expediente e devolvido no início do mesmo no dia seguinte com 10 mino de tolerância.










Da Responsabilidade dos Usuários

Art. 17° - O usuário responderá pela publicação retirada e, no caso de extravio ou dano, indenizará a Biblioteca no prazo máximo de 30 dias.

§ 1° - Para fins do presente artigo entende-se por indenização a reposição da obra perdida ou a sua substituição por congênere, devidamente aprovada pela Chefia da Biblioteca e/ou pelo professor representante de cada curso, ou o ressarcimento à Biblioteca do valor atual da mesma no prazo de 30 dias corridos, contados da verificação do extravio ou dano.

§ 2° - Será cobrada multa por dias corridos até a data em que o usuário comunicar o extravio do material.

§ 3° - Decorrido o prazo de 30 dias, caso o ressarcimento não tenha sido realizado, será novamente, cobrada multa diária.

Art. 18° - O usuário que não devolver no mesmo dia a obra retirada para consulta local ficará sujeito à multa em dobro.

§ Único - A tabela de preço está disponível na Biblioteca em local visível.

Art. 19° - Dentro da biblioteca deverá ser mantido silêncio.

Art. 20° - O usuário que causar danos dentro da biblioteca ou aos objetos existentes será responsabilizado, cabendo à Biblioteca e Diretoria o direito de aplicar-lhe penalidades progressivas e regimentais, que culminarão com a proibição da permanência na Biblioteca.

§ Único - Sendo a Biblioteca local de estudo, consulta e pesquisa, então não é permitida em seu recinto:

Uso de telefone celular;
Consumo de lanche e bebidas; 
Fumar;
Falar em voz alta.

Da Disposição Geral

Art. 21° - O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação.


Timon, 16 de março de 2006.

