Escola SENAI “Suzana Dias”
BIBLIOTECA
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA
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UFP 1.35
07 páginas
Código/versão 001/v.9

1 OBJETIVO
A Biblioteca da Escola SENAI “Suzana Dias” tem como objetivo promover
suporte aos clientes internos e externos, atuando na disseminação da
informação através de consultas aos materiais; alinhando-se assim a missão
da instituição de ensino SENAI, que é promover a educação profissional,
inovações, competitividade na indústria e crescimento profissional.
2 CAMPO DE APLICAÇÃO
Clientes externos (ex– alunos, comunidade, empresas) e internos (alunos e
funcionários) da Escola SENAI “Suzana Dias” – CFP 1.35.
3 AÇÕES E MÉTODOS
Constituem ações e métodos: Horário de funcionamento, processo de
inscrição, consulta ao acervo, empréstimo, reserva, deveres dos clientes,
penalidades e utilização dos microcomputadores.
3.1 Horário De Funcionamento
Art.1º. Terça a Sexta – feiras: A biblioteca atende ao público da manhã,
tarde e noite em período único, sendo o horário de atendimento: Inicio:
09h às 13h, Horário de almoço: das 13h às 14h30, Término: das14h30 às
18h30.
Aos sábados a biblioteca atende no período manhã / tarde, sendo o
horário de atendimento Inicio: das 08h às 13h, Horário de almoço: 13h às
14h, Término: das 14h às 17h.
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3.2 Processo de inscrição
Art.2º. Serão cadastrados na biblioteca os alunos dos cursos regulares
(Curso Técnico e Curso de Aprendizagem Industrial – CAI) e funcionários
da Escola.
Os alunos de curso FIC e clientes externos poderão somente utilizar do
ambiente para pesquisas, não permitindo o empréstimo domiciliar ou em
sala de aula.
3.3 Acervo
Art.3º. A Biblioteca dispõe de um acervo especializado no segmento da
Escola, composto por obras de Eletricidade, Eletrônica, Eletroeletrônica,
Mecânica, Metrologia; Informática, Hidráulica, Pneumática, Qualidade,
Administração, e também um acervo geral, contendo obras de
matemática, física, química, biologia, língua portuguesa e literatura.
Também compreende mídias (CD’s e DVD’s)
3.4 Consulta
Art.4º. As obras de referência como dicionários, enciclopédias entre
outras, e as normas técnicas NÃO CIRCULAM, ou seja, o uso é restrito
na biblioteca, ou em casos excepcionais o seu uso pode ser feito em sala
de aula, sendo a responsabilidade pelo material o docente.
3.5 Empréstimo
Art.5º. O empréstimo de materiais é permitido aos alunos do Curso
Técnico, Curso de Aprendizagem Industrial – CAI e funcionários. Não
permitindo o uso domiciliar para alunos do curso FIC e clientes externos.

Escola SENAI “Suzana Dias”
BIBLIOTECA
REGULAMENTO DA BIBLIOTECA

Área:
Título:

UFP 1.35
07 páginas
Código/versão 001/v.9

Art.6º. O empréstimo é pessoal e intransferível, cabendo ao cliente à
responsabilidade pela devolução das obras no prazo determinado e por
danos causados a elas.
Art.7º. Cada cliente poderá emprestar até três itens simultaneamente.
Compreende-se como item Livro/ revista.
Art.8º. O prazo de empréstimo para livros técnicos, didáticos e revistas é
de sete dias. Podendo renovar por mais sete dias caso não haja
reserva.
Art.9º. Para livros de literatura o prazo é de dez dias, podendo renovar
por mais dez dias caso não haja reserva.
Art.10º. Em caso da classe utilizar livro / material para pesquisa ou
trabalho direcionado por docente, o prazo de empréstimo para tais
materiais é de quatro dias, podendo renovar por mais quatro dias caso
não haja reserva.
Art.11º. As mídias e equipamentos audiovisuais somente poderão ser
retirados por docentes ou pessoas autorizadas, e o prazo de devolução é
de três dias, podendo renovar por mais três dias caso não haja reserva.
Parágrafo Único: Se na data da devolução não houver expediente na
Biblioteca, os livros devem ser devolvidos no primeiro dia útil seguinte. Os
empréstimos poderão ser renovados por até duas vezes consecutivas.
3.6 Reserva
Art.12º. As reservas de livros devem ser informadas para a bibliotecária
(o), uma vez reservado, o material fica disponível para uso por dois dias,
caso não seja retirado o mesmo torna-se disponível para uso de outros
clientes.
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3.7 Deveres
Art.13º. São deveres dos usuários:
I – Cumprir prazo de empréstimo;
II – Zelar pela conservação dos materiais que se utiliza;
III – Não alimentar-se, fazer uso do telefone celular, boné, bermuda e
aparatos eletrônicos e seguir as normas da instituição dentro do ambiente
da biblioteca;
IV – Respeitar o momento de estudo / pesquisa / lazer dos outros
usuários, ponderando assim o tom de voz e falas dentro do ambiente da
biblioteca.
3.8 Penalidades
Art.14º. A não devolução do material no prazo determinado implica na
diminuição de itens a serem emprestados:
O primeiro atraso por parte do aluno consiste em advertência assinada
para o mesmo, sendo este menor de idade, advertência assinada pelos
pais. Caso o aluno ainda assim torne a devolver o material com atraso, o
mesmo poderá somente emprestar dois materiais por vez e deverá pagar
quantia de R$ 1,00 (um real) por dia de atraso. O mesmo valor será
revertido para a AAPM, e esta ajudará em custos de compra de materiais
/ obras para a Biblioteca.
Art.15º. O cliente deverá substituir ou indenizar o material que foi retirado
para empréstimo/consulta que sofrer danos ou perdas.
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3.9 Utilização dos Microcomputadores
Art.16º. A utilização dos microcomputadores e internet destinam-se
exclusivamente para fins de pesquisa e trabalhos.
Art.17º. O uso deverá ser registrado na identificação de controle.
Art.18º. Cada aluno poderá utilizar o microcomputador por tempo
indeterminado caso esteja vago e sem reserva. Em caso de maior fluxo
de usuários o tempo para utilização é de meia hora (trinta minutos),
sendo responsabilidade do usuário passar a vez ao próximo. Em caso de
reserva por docente para aula em biblioteca: solicitar agendamento com
pelo menos três dias de antecedência a bibliotecária (o). Será aguardado
o prazo de quinze minutos para uso da reserva, havendo desistência a
utilização por parte dos clientes é livre.
Art.19º. Somente é permitido um usuário por Microcomputador.
Art.20º. Os trabalhos, imagens, arquivos e outros itens deverão ser salvos
em material pessoal do usuário, caso sejam salvos nos micros, será feita
a exclusão dos itens após três dias da data em que foi salvo.
Art.21º. A área de trabalho do micro, e as pastas que nele contém não
devem ser alteradas.
Art.22º.

Os adereços dos micros como mouse, mousepad e etc não

devem ser retirados ou trocados, caso haja necessidade por falha técnica
avisar de imediato à bibliotecária (o).
Art.23º. É vedado o acesso a sites não relacionados às atividades de
pesquisa do SENAI.
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Art.24º. O cliente que descumprir os artigos acima citados referente ao
uso de microcomputadores será impedido de usar tais serviços pelo dia
vigente.
3,10 Disposição Geral
Art.25º. Situações não previstas neste regulamento serão resolvidas pela
bibliotecária (o) e Direção Escolar.
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