
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

Campus São José de Ribamar 
Direção de Desenvolvimento Educacional 

Biblioteca Maria Firmina dos Reis 
 

REGULAMENTO 

 
A Biblioteca Maria Firmina dos Reis é um órgão vinculado a Diretoria de 

Desenvolvimento Educacional subsidiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, 

Campus São José de Ribamar, com acesso livre e gratuito.  

 
1 DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

De segunda à sexta-feira, das 8h às 22h. 
 
2 DOS PRODUTOS E SERVIÇOS  

2.1 Consulta livre 

2.2 Orientação a pesquisa 

2.3 Informação bibliográfica 

2.4 Acesso à Internet 

2.5 Orientação à normalização de trabalhos acadêmicos 

2.6 Auxilio a referências bibliográficas 

2.7 Empréstimos Domiciliar e Local 
 

3 DO USO DA BIBLIOTECA 

3.1 A Biblioteca é um espaço reservado para o estudo e leitura. E por ser um lugar coletivo 

necessita da colaboração de todos os frequentadores para garantir a ordem e o bem-estar 

do ambiente. 

3.2 As mochilas, bolsas, pastas e sacolas devem ficar no guarda-volumes, sendo vedada a 

entradas de tais acessórios no acervo da Biblioteca. 

3.3 O guarda-volumes é EXCLUSIVO para os alunos no contraturno que estejam utilizando a 

Biblioteca. A chave será disponibilizada ao aluno na Biblioteca, mediante identificação (e 

assinatura), a mesma deverá ser devolvida na saída do recinto da Biblioteca, pois em 

nenhuma hipótese o aluno poderá levar a chave para outros ambientes, estando sujeito a 

penalidades. E se houver extravio ou dano da chave o aluno deverá providenciar a 

substituição em até 24 horas.  

3.4 O acesso ao acervo é livre, porém com APENAS caneta e folha solta.  

3.5 No salão de leitura é permitido APENAS livros que estejam emprestados. 

3.6 A utilização de aparelhos sonoros SOMENTE com uso de fones de ouvido. 

3.7 É VETADO no recinto da Biblioteca: consumir alimentos e fazer uso de jogos 

(eletrônicos, tabuleiros ou cartas). 

3.8 A Biblioteca NÃO fornece impressões. 
 

4 DO USUÁRIO 

4.1 Constituem-se usuários da Biblioteca alunos e servidores do IFMA, Campus São José de 

Ribamar. 

4.2 O Cadastro do usuário é feito mediante apresentação de documento de identidade oficial 

e comprovante de endereço (originais) para inclusão no Sistema.  

4.3 O Cadastro é válido somente enquanto o aluno ou servidor estiver vinculado ao IFMA, 

Campus São José de Ribamar. 
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5 DO EMPRÉSTIMO DOMICILIAR E LOCAL 

5.1 O empréstimo domiciliar será permitido EXCLUSIVAMENTE para os usuários cadastrados. 

Conforme especificação a seguir: 

 

CATEGORIAS 
USUÁRIOS 

Discentes Servidores 

Empréstimos simultâneos 3 livros 5 livros 

Prazo de Entrega 5 dias 10 dias 

5.2 O empréstimo será efetuado somente pelo próprio usuário, não sendo permitida a retirada 

por terceiros. 

5.3 É vedado o empréstimo ao usuário, quando possuir pendências ou penalidade 

(BLOQUEIO). 

5.4 É vedado o empréstimo domiciliar de obras de referência (dicionários, enciclopédias, 

biografias, atlas), periódicos (revistas e jornais), apostilas e livros de CONSULTA LOCAL. 

5.5 Quando o usuário necessitar usar um livro do acervo no salão de leitura deverá 

OBRIGATÓRIAMENTE fazer um empréstimo local. Quando for uma pessoa da 

comunidade esse empréstimo será feito mediante guarda de documento de identificação. 

 

6 DA DEVOLUÇÃO 

6.1 O livro deverá ser devolvido nos horários de funcionamento da Biblioteca. 

6.2 Quando o aluno não devolver o(s) livro(s) na data prevista ficará impedido de realizar novos 

empréstimos pelo triplo de dias que ficou com a obra em atraso, contados por obra. Cada 

dia de atraso implicará em três sem empréstimo, multiplicado pelo quantitativo de 

livros em atraso. 

6.3 Em casos de perda, extravio ou dano do livro emprestado será exigido à substituição do 

mesmo título.  
 

7 DA RENOVAÇÃO 

7.1 O empréstimo poderá ser renovado apenas uma vez, desde que não haja reserva por parte 

de outro usuário, e o usuário não tenha pendência com a Biblioteca. 

7.2 A renovação só será efetuada mediante a apresentação do livro.  
 

8 DA RESERVA 

8.1 A reserva de livros é permitida aos usuários que não tenham pendências com a Biblioteca. 

8.2 O livro reservado deverá ser retirado pelo usuário no prazo máximo de 24 horas, após a 

comunicação da Biblioteca pelo e-mail fornecido pelo usuário. 

8.3 O usuário não poderá solicitar a reserva de livro emprestado a ele mesmo. 
 

9 DO USO DE COMPUTADORES E INTERNET 

9.1 Os computadores da Biblioteca são de uso EXCLUSIVO para pesquisa e trabalhos 

escolares. 

9.2 O tempo de uso dos computadores será administrado pela biblioteca conforme a demanda, 

que será mediante horário marcado antecipadamente, por 30 minutos podendo ser 

prorrogado se não houver demanda. 
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9.3 É proibido o uso dos computadores para: 

a) baixar arquivos e jogos; 

b) remover programas dos equipamentos; 

c) acessar redes sociais; 

d) sites de conteúdo pornográfico. 
 

10 DOS DEVERES DO USUÁRIO 

10.1 Manter a ordem no recinto da Biblioteca e respeitar os servidores da Biblioteca. 

10.2 Zelar pela conservação dos livros, materiais e equipamentos da Biblioteca. 

10.3 Responsabilizar-se por seus pertences na dependência da Biblioteca. 

 

Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo profissional 

bibliotecário. 

 


