
 
             

REGULAMENTO DO SISTEMA LOCAL DE EMPRÉSTIMO DE DOCUMENTOS

BIBLIOGRÁFICOS FÍSICOS DA BIBLIOTECA-BJB DO CÂMPUS DE SÃO JOÃO

DA BOA VISTA DA UNESP

CAPÍTULO I

DAS FINALIDADES

Art. 1º - O presente regulamento visa disciplinar e normalizar o sistema de empréstimo local

de documentos bibliográficos físicos da Biblioteca-BJB do câmpus de São João da Boa Vista

da  Unesp  -  Unesp  SJBV,  que  possui  acervo  de  documentos  bibliográficos  (livros  e

periódicos) especializado em Engenharia e áreas correlatas,  bem como as suas intersecções

com  o  sistema  global  de  empréstimo  de  documentos  bibliográficos  físicos  da  Rede  de

Bibliotecas Unesp.

CAPÍTULO II

DO USUÁRIO

Art.  2º  -  Poderão  cadastrar-se  no  sistema  de  empréstimo  local/global de  documentos

bibliográficos  físicos  membros da comunidade Unesp que possuem vínculo formal com a

instituição, os quais serão doravante denominados usuários.

Art. 3º - O cadastro de usuário será efetivado no balcão de atendimento, mediante coleta de

dados/dados biométricos do consulente.

Art. 4º - É de responsabilidade do usuário a manutenção de seus dados cadastrais atualizados

junto à BJB/Rede de Bibliotecas Unesp.



 
             
Art 5º - É de responsabilidade do usuário o acompanhamento, via sistema on-line, de prazos,

penalidades e outras informações vinculadas a seu cadastro/movimentações.

Art 6º - Ao adentrar nas dependências da BJB o usuário (ou consulente) poderá submeter os

seus pertences ao servidor que estiver no balcão de atendimento, o qual efetuará a guarda de

tais objetos durante o período em que o consulente/usuário mantiver-se nas dependências da

biblioteca do câmpus de São João da Boa Vista da Unesp. 

§1º  - A BJB não se responsabiliza por pertencentes  de usuários/consulentes  deixados em

espaços que não aqueles vinculados ao seu balcão de atendimento. 

CAPÍTULO III

DA CIRCULAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Art 7º - O atendimento da BJB aos usuários/consulentes respeitará os seguintes períodos: 

- das 08 às 19 horas, de segunda a sexta-feira;

-  durante períodos  de contingenciamento: das  08 às 12 horas,  das 13:30 às 17 horas,  de

segunda a sexta-feira.

Art 8º -  Empréstimos,  devoluções,  renovações e reservas de documentos  processar-se-ão

mediante as seguintes normas:

I  -  será  indispensável  o  cadastro do usuário  no sistema de empréstimo  global/local  para

realização de empréstimos, renovações e reservas no âmbito da BJB.

II - empréstimos, renovações e reservas estarão condicionados à inexistência de penalidades

em aberto junto ao sistema de empréstimo local  e,  outrossim,  ao sistema de empréstimo

global da Rede de Bibliotecas Unesp.

III - o empréstimo local permitirá a retirada de quantidade ilimitada de documentos – não

sendo permitida apenas a retirada de mais de um exemplar do mesmo título – pelo prazo

renovável de sete dias.

§1º - poderá ser efetuado o empréstimo de documento disponibilizado apenas para consulta

local  (identificado  por  apontamento  em  seu  número  de  chamada);  tal  empréstimo  será



 
             
efetivado  na  modalidade  “overnight”,  isto  é,  a  retirada/empréstimo  do  documento  será

permitida  apenas  a  partir  da  penúltima  hora  anterior  ao  horário  estabelecido  para  o

encerramento do atendimento aos usuários/consulentes,  estabelecendo-se como prazo para

devolução do documento o período do subsequente dia útil que compreende a segunda hora

após o horário estabelecido para início do atendimento aos usuários/consulentes.

IV -  o  empréstimo  global (Empréstimo  Entre  Bibliotecas  -  EEB),  no  âmbito  da  BJB,

permitirá a retirada de no máximo três documentos, sendo o prazo de devolução, bem como a

sua  possível  renovação,  estabelecidos  pela  biblioteca  à  qual  pertence  o  documento

emprestado.

§1º  - empréstimos efetuados de outras bibliotecas que não da Rede de Bibliotecas Unesp

serão permitidos apenas a servidores da unidade, alunos vinculados aos programas de pós-

graduação  da  unidade  e  alunos  que  estiverem desenvolvendo  Trabalho  de  Conclusão  de

Curso - TCC, estes devendo apresentar respectiva inscrição.

V - a renovação do prazo de empréstimo de um documento poderá ser efetuada de maneira

ilimitada, inclusive na modalidade online, desde que não haja reserva para o respectivo item,

estendendo-se o prazo para a devolução,  no âmbito do sistema local, em mais sete dias a

partir da data em que se efetuou a renovação.

§1º  - existindo reserva para o documento/título em questão, o usuário deverá efetuar a sua

devolução na data previamente estipulada para tal, estando sujeito às normas expressas no

Capítulo IV caso assim não proceda. 

VI - poderá ser efetuada a reserva de documentos/títulos que estejam emprestados – ou de

documentos disponibilizados apenas para consulta local –, inclusive na modalidade online, a

qual será vedada para usuário que estiver em posse de outro exemplar do mesmo título; assim

que o material estiver disponível ficará à disposição para retirada até o subsequente dia útil. 

VII -  a  devolução  do documento  emprestado ou a  renovação do empréstimo  poderá  ser

realizada até o último dia estipulado para a entrega.

VIII - os documentos retirados por um usuário não poderão ser transferidos a outro usuário

sem o devido registro de devolução e empréstimo. 

IX - casos não expressos nas normas supracitadas terão suas soluções tomadas pela Comissão

Técnica de Biblioteca.



 
             

CAPÍTULO IV

DAS PENALIDADES

Art 9º -  O usuário é o único responsável pelo documento em seu poder, obrigando-se a

devolvê-lo no mesmo estado em que o recebeu e dentro do prazo estipulado, estando sujeito

às penalidades expressas neste capítulo caso assim não proceda.

Art 10º - A não devolução dos materiais dentro do prazo estipulado acarretará ao usuário:

Suspensão de um dia útil por obra e por dia corrido de atraso,  o que inaptará o usuário a

usufruir dos serviços vinculados aos sistemas local e global de empréstimo de documentos

bibliográficos, respectivamente da Biblioteca - BJB do câmpus de São João da Boa Vista da

Unesp - Unesp SJBV e da Rede de Bibliotecas Unesp, durante o período compreendido;

§1º - devolução efetuada após o prazo estipulado poderá ter  a sua penalidade abonada caso

exemplares de mesmo título do material  devolvido não tenham sido reservados durante o

período em que tal documento ficou em posse do usuário;

§2º - empréstimos realizados na modalidade “overnight” acarretarão ao usuário suspensão de

um dia útil por obra e por cada duas horas corridas de atraso;

§3º -  decorridos três meses da não devolução e o documento será tido como extraviado,

estando o usuário sujeito também, doravante, às normas expressas por meio do Art 11º.

Art 11º - Extravio, danificação de documento e ressarcimento serão regidos pelas seguintes

normas:

I - o extravio, para o sistema de empréstimo local, configurar-se-á:

a) quando o usuário notificar perda, desaparecimento ou roubo de documento em sua posse

(retirado por empréstimo);

b) decorridos 90 dias da não devolução de documento retirado por empréstimo.

II  -  a  danificação  de  documento  caracterizar-se-á  quando  o  documento  apresentar

configuração física a qual se mostre distinta daquela observada anteriormente à retirada para

empréstimo, comprometendo a sua integridade física.

III  -  caberá  ao  usuário  comunicar  no  momento  do  empréstimo  (retirada  do  documento)

qualquer  configuração  física  que  indique  comprometimento  da  integridade  do  suporte



 
             
documental,  sob  pena  de  ser  responsabilizado  pelo  ocorrido  com  o  documento  após  a

devolução.

IV  -  assim  que  constatado  extravio/danificação  de  documento  o  usuário  deverá,

obrigatoriamente, ressarcir a BJB por meio de exemplar e/ou valor apontado pela Comissão

Técnica de Biblioteca; se assim não o fizer, terá cessado o direito de desfrute dos serviços

ofertados pelos sistemas de  empréstimo  local,  da BJB,  e  global,  da Rede de Bibliotecas

Unesp, de documentos bibliográficos, sendo ainda o seu caso levado à Comissão Técnica de

Biblioteca, que analisará e aplicará ao usuário/consulente as cabíveis sanções administrativas,

civis e/ou criminais previstas em lei.

V  -  o  ressarcimento  de  extravio  ou  danificação  de  documento  emprestado  é  de  inteira

responsabilidade do usuário.

VI  -  o  ressarcimento  de  extravio  ou  danificação  de  documento  não exime  o  usuário  da

penalidade expressa pelo Art. 10º.

Art 12º - O consulente ou usuário que: a) furtar ou tentar furtar documento do acervo da BJB

ou material/equipamento patrimonial da BJB; b) danificar intencionalmente documento do

acervo  da  BJB  e/ou  material/equipamento  patrimonial  da  BJB;  c)  esconder/recolocar

intencionalmente documento do acervo da BJB nas estantes, após consulta, terá cessado seu

direito  de  uso  dos  serviços  do  sistema  de  empréstimo  global  e local  de  documentos

bibliográficos,  sendo  ainda  o  seu  caso  levado  à  Comissão  Técnica de  Biblioteca,  que

analisará  e  aplicará ao  usuário/consulente  as  cabíveis  sanções  administrativas,  civis  e/ou

criminais previstas em lei.

Art 13º - Casos não expressos no presente regulamento terão suas soluções tomadas pela

Comissão Técnica de Biblioteca.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



 
             
Art  14º -  Servidores  docentes  poderão  realizar  empréstimos  com prazos  estendidos  (em

relação ao prazo normal) para utilização de documentos com fins didáticos, informando ao

colaborador da biblioteca por quanto tempo precisará do(os) documento(os), o qual assim

deverá programar o solicitado período de empréstimo para o docente.

Art 15º - O presente regimento entrará em vigor aquando da sua publicação via meio de

comunicação institucional e/ou extra-oficial da BJB.
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