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PORTARIA Nº 049 DE 23 DE AGOSTO DE 2016 

 

A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº 1.777, de 20 de Julho de 2015, publicada no 

D.O.U. de 21.07.2015:  

Considerando a necessidade de normatizar as ações de acesso ao patrimônio da biblioteca do 

Campus Avançado Diamantino; 

 

RESOLVE: 

 

I – Aprovar o Regulamento da Biblioteca do IFMT, Campus Avançado Diamantino. 

 

II– Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

III–  Cientifique-se e Cumpra-se. 
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CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE  

 

Art. 1º. A Biblioteca do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – 

Campus Avançado Diamantino, tem por finalidade oferecer suporte informacional aos programas 

de ensino, pesquisa e extensão e destina-se, primordialmente, a servidores e alunos regularmente 

matriculados nos cursos da Instituição.  

Art. 2º. A biblioteca objetiva reunir, organizar e disseminar informações contidas em seu acervo 

bibliográfico, visando atender a consultas, estudos e pesquisas dos usuários. 

 

Parágrafo Único. A biblioteca também disponibiliza seu acervo para consulta local à 

comunidade em geral.  

 

CAPÍTULO II 

DOS USUÁRIOS  

 

Art. 3º. São considerados usuários da biblioteca do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Mato Grosso – Campus Avançado Diamantino, os alunos regularmente 

matriculados em cursos oferecidos pelo Campus Avançado Diamantino e os servidores da 

Instituição.  

Art. 4º. O cadastro de usuários é feito pelos servidores lotados na biblioteca, para alunos e 

servidores. 

Art. 5º. A inscrição poderá ser cancelada quando o usuário se desvincular do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – Campus Avançado Diamantino. 
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Parágrafo Único. O usuário deverá identificar-se através de documento que contenha foto nas 

rotinas de empréstimo e renovação de material.  

 

CAPÍTULO III  

DOS SERVIÇOS OFERECIDOS  

 

Art. 6º. A biblioteca oferece a seus usuários serviços de empréstimo, renovação, reserva de 

material, orientação bibliográfica, computadores para fins de pesquisa. 

Art. 7º. Para fins de controle do acervo, avaliação das obras consultadas e bom funcionamento 

dos serviços da Biblioteca, devem ser observadas, rigorosamente, as normas estabelecidas neste 

Regulamento.  

Art. 8º. Alguns dos serviços oferecidos pela biblioteca poderão ter funcionamento suspenso 

temporariamente, para organização interna. 

Art. 9. O horário de funcionamento deverá estar permanentemente afixado no ambiente da 

Biblioteca para conhecimento dos usuários, bem como deverá ser amplamente divulgado.  

Art. 10. Emissão de Nada Consta quando for solicitado para a transferência ou desligamento de 

alunos e servidores do IFMT; 

Art. 11. As Coordenações de Registro Escolar e de Recursos Humanos deverão informar à 

Biblioteca a respeito de transferência e/ou desligamento de alunos e servidores, para que, 

previamente ao desligamento, seja verificada a situação de empréstimo e emitido o NADA-

CONSTA. 

Art. 12. Durante o período de férias, a biblioteca terá horário especial de funcionamento de 

acordo com decisão da Direção Geral do Campus. 

 

CAPÍTULO IV  

DO ACERVO E DO EMPRÉSTIMO  
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Art. 13. O acervo da biblioteca é formado por diversos materiais bibliográficos, em diferentes 

suportes: Acervo geral: livros; Acervo de referência: enciclopédias, dicionários, bibliografias etc; 

Acervo especial: monografias, trabalhos de conclusão de curso, documentos institucionais, atlas 

geográfico, anais etc; Acervo eletrônico: bases de dados. Periódicos: revistas, jornais etc;  

Art. 14. O material do acervo da biblioteca só poderá ser fotocopiado em parte, de acordo com a 

legislação em vigor.  

Art. 15. O empréstimo será permitido para o acervo geral, mediante apresentação da 

identificação institucional ou outro documento que contenha foto.  

§ 1º Para cada título do acervo geral, ficará destinado somente para consulta 01 (um) exemplar. 

(reserva do acervo).  

Art. 16. Os livros terão os seguintes prazos, por tipo de usuário:  

§ 2º Para alunos, até 03 (três) obras de títulos diferentes, por 07 (sete) dias corridos; 

§ 2º Para servidores, até 05 (cinco) obras de títulos diferentes, por 14 (quatorze) dias corridos.  

Art. 17. Os multimeios – fitas de vídeo, DVDs, periódicos em CD e disquetes, cujo empréstimo 

especial é permitido, terão o prazo de empréstimo estipulado em 48 horas.  

Art. 18. A reserva de acervo deverá ser realizada pelo usuário na biblioteca.  

§ 1º. Quando o material reservado for descompromissado, ficará à disposição do solicitante por 

um prazo máximo de 24 horas.  

§ 2º. Decorrido o prazo de reserva, o material estará automaticamente disponível ao próximo 

usuário solicitante ou encaminhado ao acervo.  

Art. 19. Qualquer material emprestado poderá ser renovado por igual período, caso não haja 

reserva prévia.  

 

Parágrafo Único. Para o caso de renovação, o prazo de entrega deverá ser contado a partir da 

data em que o usuário renovar o pedido.  



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

Campus Avançado Diamantino - Gabinete da Direção Geral   

Rodovia Sen. Roberto Campos, Km 02. Bairro Novo Diamantino –  CEP. 78.400-000  

Diamantino-MT 

Art. 20. Tendo em vista que os materiais são de uso rotatório, não será aceita qualquer 

justificativa para o descumprimento de prazos de devolução.  

Art. 21. Os membros do corpo discente, corpo docente, técnico-administrativo e terceirizado 

poderão fazer empréstimo durante as férias, desde que não estejam com débitos pendentes. 

Art. 22. O empréstimo é pessoal e intransferível. O usuário será responsável pela guarda e 

conservação da(s) obra(s) emprestadas em seu nome. 

Art. 23. Não são considerados devolvidos os materiais deixados nas mesas, estantes e balcão da 

biblioteca. Enquanto não processar a devolução do material no balcão de atendimento, o usuário 

estará em débito com a biblioteca. 

Art. 24 . Não serão permitidas quaisquer alterações nas configurações dos computadores que 

estão disponíveis para pesquisa.  

Art. 25. Não será permitida a redução ou a isenção de indenização a biblioteca por perda de 

obras e danos a elas causados, da mesma forma as multas por atraso. 

 

Parágrafo Único. A devolução de material poderá ser feita por terceiros, em caso de doença ou 

outra impossibilidade do usuário comparecer à Biblioteca.  

 

CAPÍTULO V  

DOS DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO  

 

Art. 26. São direitos do usuário, nas condições deste regulamento:  

i. Solicitar e ter livre acesso ao material disponível na Biblioteca;  

ii. Usufruir de todos os serviços oferecidos pela Biblioteca;  

iii. Utilizar seu próprio material bibliográfico nos locais de estudo.  

Art. 27. São deveres do usuário:  

i. Manter silêncio;  
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ii. Não comer, beber, fumar dentro da Biblioteca;  

iii. Não utilizar telefone celular para atender ou fazer ligação dentro da Biblioteca;  

iv. Utilizar o guarda-volumes para deixar pastas, bolsas, sacolas, bebidas, alimentos e outros 

objetos durante sua permanência na biblioteca, e receber uma ficha de identificação, com a 

qual poderá recuperar os objetos na saída;  

v. Identificar-se, a pedido de funcionário da biblioteca, inclusive quando tratar-se de fins 

disciplinares;  

vi. Deixar sobre as mesas o material utilizado nas consultas, não devolvendo às estantes;  

vii. Observar, rigorosamente, a data válida de devolução do material emprestado, registrado no 

próprio material;  

viii. Notificar imediatamente a biblioteca no caso de perda, extravio ou dano de material;  

ix. Apresentar, à saída da biblioteca, todo o material que levar consigo, submetendo-o a revista 

por funcionário;  

x. Devolver o material emprestado exclusivamente no setor de devolução da biblioteca;  

xi. Atender a pedido de devolução do material emprestado, quando solicitado pela biblioteca, 

mesmo antes de terminar o prazo regulamentar do empréstimo;  

xii. Atender a pedido de comparecimento à Biblioteca, quando solicitado;  

xiii. Solicitar a atualização de endereço, telefone ou correio eletrônico, sempre que houver 

alteração;  

xiv. Devolver à biblioteca o material em seu poder quando do seu desligamento da Instituição; 

xv. Responsabilizar-se pelo estado de conservação do material em seu poder; 

xvi. Responsabiliza-se pelo controle da disponibilidade do material reservado;  

xvii. Acatar e cumprir as recomendações de funcionários, no que tange ao uso de serviços da 

biblioteca;  

xviii. Acatar e cumprir as penalidades impostas por descumprimento às normas da biblioteca. 
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xix. Fica vedado o acesso a jogos e sites pornográficos. E o uso indevido do computador ou 

notebook acarretará advertência e na reincidência do mesmo, o usuário será suspenso do 

acesso à internet, na biblioteca por 01 (um) mês. Caso haja dano ao patrimônio público, o 

usuário deverá reparar o dano. 

xx. O usuário deverá indenizar a biblioteca por perda de obras e danos a elas causados, sendo 

proibido marcá-las, dobrando páginas ou fazendo anotações, arrancando partes do livro 

entre outros. 

xxi. O usuário deverá restituir a obra danificada com outro exemplar ou edição mais atualizada 

se for de interesse da biblioteca, além das multas por atraso, quando houver. 

xxii. O usuário terá 8 (oito) dias de prazo para comunicar à biblioteca o dano ou perda da obra. 

Terá o prazo de 30 (trinta) dias para adquiri-la e devolvê-la à Biblioteca. 

xxiii. A reposição de obras esgotadas será feita por 1 (um) ou mais títulos indicados pela 

Coordenação da biblioteca, no valor igual ao da obra perdida ou danificada. 

xxiv. Não será permitida a redução ou a isenção de indenização a Biblioteca por perda de obras e 

danos a elas causados, da mesma forma as multas por atraso. 

 

Parágrafo Único. O usuário não deverá deixar objetos de valor no guarda-volumes ou no 

local de pesquisa, uma vez que a Biblioteca não se responsabilizará pelo extravio de 

objetos pessoais.  

 

CAPITULO VI 

DAS PENALIDADES  

 

Art. 28. Em caso de extravio ou danos dos materiais ou descumprimento dos prazos 

estabelecidos pela biblioteca as seguintes penalidades poderão ser aplicadas:  
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i. Suspensão de empréstimo por 03 (dias) corridos por cada dia de material em atraso, inclusive 

sábados, domingos e feriados;  

ii. Ressarcimento de material idêntico, ou, na falta deste, de semelhante, em caso de perda total do 

material por extravio, rasgos, cortes, rasuras, anotações ou outros danos que invalidem o material 

usado.  

 

Parágrafo Único. Em caso de furto ou tentativa, a ocorrência deverá ser registrada nos assentos 

funcionais e/ou acadêmicos, e o usuário não terá acesso ao serviço de empréstimo durante 01 

(um) semestre letivo, devendo ser redigida, pelo usuário, carta de retratação.  

 

Art. 29. O mau comportamento do usuário na Biblioteca deverá ser registrado nos assentos 

funcionais e/ou acadêmicos do usuário e resultará em aplicação de penalidades em conformidade 

com o Regime Disciplinar Discente do IFMT.  

Art. 30. O inadimplemento de qualquer dos deveres do usuário faculta a suspensão dos direitos 

de empréstimo do acervo.  

Art. 31. Os usuários que sofrerem penalidades terão os serviços de empréstimo e renovação 

bloqueados até efetiva regularização de sua situação.  

Art. 32. A não devolução do material e a não quitação de eventuais débitos para com a biblioteca 

constitui infração que impedirá o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso – Campus Avançado Diamantino de expedir quaisquer documentos para o usuário 

inadimplente. A insistência na não devolução do material comparar-se-á crime de dano e furto 

contra patrimônio público, o mesmo será levado a conhecimento ao Diretor de Ensino para as 

providências necessárias e cabíveis. 

Art. 33. O usuário poderá ter sua inscrição suspensa em caso de faltas cuja gravidade 

comprometa de modo irremediável a boa ordem dos serviços da Biblioteca. São consideradas 

faltas graves: 
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I - Desrespeitar os funcionários da biblioteca ou pessoas dentro de seu recinto; 

II - Perturbar o bom andamento dos estudos, da ordem e dos trabalhos da biblioteca, quando não 

sejam suficientes as advertências verbais e escritas; 

III - Cometer infrações de natureza grave ao Regulamento da Biblioteca e do Regimento 

Disciplinar Discente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 

 

Parágrafo Único. Além das penalidades previstas neste Regulamento, serão impostas sanções 

disciplinares de acordo com o Regimento Disciplinar Discente do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Mato Grosso. 

 

Art. 34. O docente, sempre que necessitar levar seus alunos à biblioteca durante o horário de 

aula, para utilizar qualquer espaço da biblioteca, deverá comunicar a Coordenação da Biblioteca 

com antecedência e acompanhar o grupo, oferecendo a devida orientação. 

Art. 35. O usuário terá direito de encaminhar à Coordenação da Biblioteca qualquer reclamação 

e/ou sugestão, visando a melhoria dos serviços oferecidos pela biblioteca. 

 

Parágrafo Único. As reclamações e/ou sugestões, para serem apreciadas, deverão ser feitas por 

escrito, devidamente identificadas e assinadas. 

 

CAPÍTULO VII  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 36. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Diretor(a) do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Avançado Diamantino. 

Art. 37. Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.  


