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REGULAMENTO GERAL DAS BIBLIOTECAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO 

  
Este Regulamento fixa normas de funcionamento e procedimentos para serviços de empréstimo, 

devolução, renovação e reserva de material bibliográfico pertencente à Biblioteca Central e à Biblioteca 
Setorial. 

 
CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 
Art. 1º. As Bibliotecas, Central e Setorial, órgãos suplementares do CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO, têm 

por finalidade oferecer suporte de informações aos programas de ensino, pesquisa e extensão, 
disponibilizando seus recursos em benefício da comunidade local, com objetivo principal de promover a 

circulação de material bibliográfico aos seus usuários. 

 
Art. 2º. Compete à Biblioteca Central a preparação técnica do material bibliográfico, bem como a 

divulgação, conservação e supervisão de uso do acervo bibliográfico existente, propiciando ao usuário a 
informação certa de forma rápida e eficaz. 

 

Art. 3º. As Bibliotecas Central e Setorial destinam-se aos alunos, professores e técnicos administrativos, 
sendo abertas à comunidade para consulta bibliográfica on-line e in loco. 

 
CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO 
 

Art. 4º. A Biblioteca dispõe de uma política de Desenvolvimento de coleções, que tem por objetivo prever a 

expansão e atualização do acervo (livros, periódicos e multimeios), priorizando as bibliografias básicas e 
complementares constantes do projeto pedagógico dos cursos oferecidos pela IES. 

 
Art. 5º. No início de cada ano letivo, as coordenações de curso, em reunião pedagógica, solicitam aos 

professores indicação de títulos de livros, periódicos e outros recursos pedagógicos necessários para 

aquisição. 
Parágrafo único. A indicação de aquisição dos lançamentos de livros e periódicos realizada pelas 

coordenações de curso, após consulta aos professores, é encaminhada a Bibliotecária para análise e 
redirecionada à Mantenedora para devida autorização e aquisição. 

 
CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA 

 
Art. 6º. A Biblioteca Central compõe-se de: 

I. Setor Administrativo; 
II. Setor de Desenvolvimento de Coleções;  

III. Setor de Processamento Técnico (Catalogação e Classificação); 

IV. Setor de Referência e Circulação (Atendimento ao usuário); 
V. Setor de Periódicos; 

VI. Setor de Preservação e Conservação de Documentos; e 
VII. salas de leitura em grupo e individual. 

 

Art. 7º. Os serviços técnicos, bem como os serviços de assistência e orientação ao usuário na utilização das 
fontes de consulta e uso dos serviços prestados pelas Bibliotecas são exercidos e coordenados por 

funcionário legalmente habilitado, com formação específica em Biblioteconomia, contratado pela 
Mantenedora. 
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CAPÍTULO IV 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
 

Art. 8º. As Bibliotecas do Centro Universitário Toledo buscam suprir as necessidades bibliográficas dos 
cursos oferecidos, atendendo nos seguintes horários: 

 
I – Biblioteca Central: 

a. Período Letivo: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 23h00 e aos sábados, das 08h00 às 16h00. 

b. Período de Recesso Escolar: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 22h00 e aos sábados, das 08h00 às 
12h00. 

 
II - Biblioteca Ed. Física: 

a. Período Letivo: de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 22h30. 

Parágrafo único. O horário poderá ser readequado a qualquer momento para atender às necessidades da 
Instituição. 

 
CAPÍTULO V 

DOS SERVIÇOS 

 
Art. 9º. A Biblioteca oferece os seguintes serviços: 

I. empréstimo, renovação e reserva de materiais; 
II. orientação ao usuário na busca de informação;  

III. auxílio na normalização de trabalhos acadêmicos; 
IV. visitas orientadas; 

V. disseminação seletiva da informação; 

VI. treinamento para acesso e uso de base de dados; 
VII. reprografia; e 

VIII. Biblioteca on-line (consulta ao acervo, renovações e reservas). 
 

Art. 10º. Na recepção é feito o atendimento ao usuário como: rotinas de empréstimo/devolução e 

orientações de localização de obras ao acervo e manuseio dos terminais de consulta. 
 

Art. 11º. A sala de Leitura Individual tem por finalidade abrigar usuários que estudam e pesquisam 
individualmente; portanto, a observação de um ambiente silencioso em todo o recinto é imprescindível. 

 
SEÇÃO I 

DA REPROGRAFIA 

 
Art. 12º. O serviço de reprografia funcionará somente para efetuar cópias de documentos e materiais da 

Biblioteca, nos termos do Código Penal, art. 184, e Lei de Direitos Autorais n.º 9.160/98. 
Parágrafo único. A Biblioteca não efetuará cópias de mais de 10% das obras e de qualquer outro material 

que não seja de procedência da Biblioteca. 

  
SEÇÃO II 

DO GUARDA-VOLUMES 
 

Art. 13º. O acesso do usuário as dependências das Bibliotecas somente será feito mediante a guarda do 

seu material no guarda-volumes. 
Parágrafo único. Se constatado pelo funcionário que todos os escaninhos estão ocupados, o usuário será 

liberado para entrar com seus pertences, porém estes deverão ser vistoriados na saída se o sensor antifurto 
for acionado. 

 
Art. 14º. Os guarda-volumes são de uso exclusivo dos usuários ou visitantes da Biblioteca e destinam-se à 

guarda de mochilas, bolsas, pastas, lanches ou similares. 

 
Art. 15º. As fichas de identificação dos guarda-volumes são de uso coletivo e utilizadas exclusivamente 

durante a permanência do usuário na Biblioteca. 
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Parágrafo único. Se constatado pelo funcionário que os materiais particulares foram deixados no guarda-

volumes, sem que o usuário permaneça na Biblioteca, acarretará multa de R$3,00 pela utilização indevida. 
 

Art. 16º. A Biblioteca recomenda que o usuário não deixe objetos de valor sobre as mesas de estudo. 
 

Art. 17º. Em caso de perda da ficha de identificação, o usuário deverá ressarcir a Biblioteca mediante o 
pagamento de valor cobrado para uma nova placa. 

 

CAPÍTULO VI 
DO ACERVO 

 
Art. 18º. O acervo das Bibliotecas do Centro Universitário Toledo é formado por: 

I. acervo geral (livros, folhetos, monografias, teses e dissertações); 

II. obras de referência (dicionários, enciclopédias, almanaques, atlas, mapas, folhetos, entre outros); 
III. periódicos; 

IV. multimídia (CD, DVD, VHS); 
V. coleção especial (obras raras, obras com único exemplar); e 

Parágrafo único. O acervo é de livre acesso aos usuários, respeitando as regras do presente documento. 

 
CAPÍTULO VII 

DOS USUÁRIOS E SEUS DEVERES 
 

Art. 19º. São considerados usuários das Bibliotecas: 
I. corpo discente; 

II. corpo docente; 

III. técnicos administrativos; e 
IV. comunidade externa. 

Parágrafo único. A comunidade externa possui autorização somente para consulta local dos materiais. 
 

Art. 20º. São deveres dos usuários: 

I. apresentar a carteira de identidade estudantil sempre que solicitada pelo funcionário da Biblioteca; 
II. zelar pela conservação e organização do acervo e do patrimônio da Biblioteca; 

III. devolver o material emprestado no prazo ou solicitar renovação; 
IV. manter silêncio na Biblioteca; 

V. não fumar e consumir bebidas e alimentos nas dependências da Biblioteca; 
VI. não utilizar aparelhos sonoros ou qualquer objeto que venha perturbar o silêncio da Biblioteca; 

VII. comunicar imediatamente, a eventual perda do material sob sua responsabilidade; e 

VIII. proceder a reposição em caso de extravios e danos ao material emprestado. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA REGULAMENTAÇÃO 

 

SEÇÃO I 
DA CONSULTA, DO EMPRÉSTIMO E DA DEVOLUÇÃO 

 
Art. 21º. Somente usuários vinculados ao Centro Universitário Toledo e que assinarem o Termo de 

compromisso poderão realizar empréstimo domiciliar.  

Parágrafo único. Os usuários que, porventura, não constarem no cadastro informatizado devem 
apresentar o boleto relativo ao pagamento da última parcela da mensalidade e/ou matrícula para fins de 

confirmação de vínculo institucional. 
 

Art. 22º. O acesso ao acervo é permitido ao público em geral. Todo material consultado deve ser deixado 
sobre a mesa mais próxima, cabendo ao funcionário da Biblioteca recolocá-lo na estante. 

 

Art. 23º. O Empréstimo domiciliar obedecerá aos seguintes prazos e condições, conforme quadro abaixo, 
considerando o perfil do usuário: 
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TIPO DE USUÁRIO QUANTIDADE  PRAZO 

Alunos de Graduação, Colégio e 

Funcionários 

3 títulos por vez , exceto alunos de último ano, 

para este será permitido 5  títulos 

7 dias 

Alunos de Pós-graduação Lato Sensu 3 títulos por vez 15 dias 

Professores  8 títulos por vez 20 dias 

 

Art. 24º. As obras de referência, periódicos, trabalhos acadêmicos, folhetos e coleção especial, possuem 
permissões para empréstimo domiciliar conforme política/categoria do usuário.   

 
Art. 25º. Excetuados os casos de empréstimo domiciliar, nenhum outro material bibliográfico poderá ser 

consultado fora das dependências das Bibliotecas. 
 

Art. 26º. Caso haja muita procura de um determinado material, a Biblioteca se reserva o direito de fixar o 

prazo de empréstimo que achar conveniente para atender ao maior número de usuários possível. 
 

Art. 27º. O usuário pode efetivar o empréstimo de apenas um exemplar da mesma obra. 
Parágrafo único. Considera-se exemplar da mesma obra aquele que possuir mesmo título, autoria, edição 

e ano. 

 
Art. 28º. Os professores podem autorizar secretárias, monitores e pesquisadores a realizar empréstimo de 

publicações em seu nome, responsabilizando-se pelas mesmas e mediante autorização por escrito. 
 

Art. 29º. O material retirado como empréstimo deverá ser devolvido na Biblioteca onde foi efetuado o 
empréstimo. 

Parágrafo único. É obrigatório a apresentação do comprovante de devolução para encaminhamento de 

qualquer reclamação relativa a empréstimo ou devoluções. 
 

SEÇÃO II 
DA RESERVA E RENOVAÇÃO ON-LINE DE MATERIAIS 

 

Art. 30º. As renovações poderão ser realizadas tantas vezes quantas o leitor necessitar, desde que o 
material não esteja reservado e o usuário não possua restrições em seu cadastro. 

Parágrafo único. As renovações podem ser realizadas pela Biblioteca on-line. Cabe ao usuário acompanhar 
as datas de vencimento. Orientamos que as renovações on-line sejam realizadas 1 (um) dia antes da data 

prevista para devolução evitando assim multas pelo atraso. 
 

Art. 31º. Os usuários que realizarem a renovação in loco devem apresentar as obras. As renovações 

realizadas pela internet poderão ser efetuadas até 3 vezes consecutivas, para o mesmo item. 
 

Art. 32º. As reservas serão atendidas, rigorosamente, na ordem cronológica em que foram efetuadas. 
 

Art. 33º. A reserva de materiais será feita pelo próprio usuário através da Biblioteca on-line, ficando a 

disposição do solicitante por 24horas para retirada.  Este prazo considera a data de devolução do 
empréstimo anterior.  

Parágrafo único. Cabe ao usuário acompanhar a liberação de reserva pela Biblioteca on-line. Caso o 
usuário não retire o material reservado, este estará automaticamente disponível para o usuário seguinte ou 

retornará a estante. 

 
Art. 34º. A reserva poderá ser solicitada somente se não houver exemplares disponíveis para empréstimo. 

Num limite de 3 reservas por usuário. 
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SEÇÃO III 

DA RESPONSABILIDADE, PENALIDADES E COBRANÇAS 
 

Art. 35º. O usuário é responsável pelo material bibliográfico em seu poder, obrigando-se a devolvê-lo no 
mesmo estado em que o recebeu e dentro do prazo estipulado. 

Parágrafo único - Cabe ao usuário comunicar ao funcionário da Biblioteca qualquer dano verificado no 
material bibliográfico consultado ou emprestado. 

 

Art. 36º. A não devolução do material bibliográfico, dentro do prazo estipulado, acarreta ao usuário a 
suspensão do direito de empréstimo, além do pagamento de R$3,00 (três reais) no primeiro dia de atraso e 

mais R$1,00 (um real) adicional pelos dias seguintes de atraso, devendo ser pago no balcão de 
atendimento. 

Parágrafo único. A penalidade de que trata o caput deste artigo refere-se a cada dia de atraso e a cada 

obra, aplicando-se a forma de contagem em dias corridos. 
 

Art. 37º. Em caso de extravio, rasuras, anotações ou outros danos na obra emprestada, o usuário deve 
indenizar a Biblioteca com material idêntico e, na falta deste, com obra similar ou de igual valor, conforme 

indicação da Bibliotecária, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da respectiva notificação. 

 
Art. 38º. O usuário em débito com a Biblioteca deverá regularizar sua situação antes da Conclusão de 

Curso ou solicitação de transferência, trancamento e efetivação de matrícula. 
Parágrafo único. O usuário ficará inabilitado de realizar empréstimos enquanto houver pendências em seu 

cadastro.  
 

Art. 39º. Para cobranças das obras atrasadas, a Biblioteca pode utilizar-se dos seguintes meios de 

comunicação para entrar em contato com o usuário: 
I. e-mail; 

II. correspondência; e 
III. telefone. 

 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 40º. Este Regulamento entrará em vigor na data da sua publicação e os casos omissos serão resolvidos 
pela Coordenação da Biblioteca. 

 
 

Araçatuba, 02 de maio de 2014. 


