Escola SENAI João Martins Coube
BIBLIOTECA
REGULAMENTO
Capítulo I
Do Funcionamento
Art. 1º - a Biblioteca da Escola SENAI João Martins Coube abriga em seu
espaço o acervo como recurso informacional para os Serviços Técnicos e
Tecnológicos prestados às empresas, profissionais e comunidade bem como
para atender à demanda de informação técnica e tecnológica das atividades
educacionais e/ou tecnológicas desenvolvidas pela unidade e, cujo
regulamento encontra-se aqui explicitado.
Art. 2º - A Biblioteca suprirá as necessidades bibliográficas dos cursos
oferecidos pela Escola SENAI João Martins Coube, declarados como
bibliografia básica nos elementos curriculares e/ou indicados pelo corpo
docente da unidade, além de proporcionar o acesso à informação a todos que
dela fizerem uso.
Parágrafo Único - A Biblioteca, constituída de acervo de livre
acesso à comunidade escolar atenderá nos seguintes horários:
I - Período Letivo
 Segunda à sexta das 7h30 às 21h
 Sábados das 9h às 13h
II - Período de Recesso Escolar: caso haja alteração no horário de
atendimento da Biblioteca este será divulgado com dez dias de antecedência.
III - No horário de funcionamento qualquer cliente interno poderá utilizar as
dependências da Biblioteca para consultar/emprestar as obras disponíveis
ou buscar informações por meio dos Serviços Técnicos e Tecnológicos

prestados pela Biblioteca. Clientes externos não poderão realizar
empréstimos. Quando aluno em horário de aula, este deverá portar o
documento de encaminhamento do aluno para a biblioteca, assinado pelo
docente responsável.
Art. 3º - São clientes internos os funcionários do quadro ou terceirizados,
docentes do quadro ou terceirizados e alunos regularmente matriculados
na Escola Senai João Martins Coube e são clientes externos da biblioteca,
empresas, profissionais e pessoas da comunidade. Todos com acesso
garantido ao acervo e espaço da biblioteca, porém só os clientes internos
poderão efetuar o empréstimo, segundo os prazos estabelecidos neste
regulamento e também, só estes podem fazer uso dos computadores e do
acesso à Internet.
Art. 4º - O acervo da Biblioteca, constituído basicamente por obras de
referência, livros, periódicos, apostilas, manuais, audiovisuais, catálogos e
Normas Técnicas, será objeto de consulta e empréstimo.
Capítulo II
Do Empréstimo de documentos
Art 5º - Os documentos só poderão ser retirados por empréstimo mediante
preenchimento de controle informatizado de saída de acervo no balcão de
atendimento da biblioteca, e é intransferível.
Art. 6º - Os documentos emprestados poderão ser retirados com prazo de 15
dias para a devolução. Após esse período e não tendo clientes à espera do
documento, o empréstimo poderá ser renovado pelo mesmo prazo, desde que
o cliente o faça formalmente na biblioteca ao final de cada prazo. Os últimos
fascículos dos periódicos recebidos ficarão disponíveis para consulta na
própria biblioteca, no painel de exposição de periódicos. Os demais
fascículos poderão ser retirados com prazo de 15 dias para a devolução. Após
esse período e não tendo clientes à espera do documento, o empréstimo
poderá ser renovado pelo mesmo prazo, desde que o cliente o faça
formalmente na biblioteca ao final de cada prazo.
Parágrafo Único – Caso haja interesse em reserva de documento
emprestado, esta será efetuada por um dia. Caso o cliente interessado não

retire o documento reservado, este estará automaticamente disponível para
empréstimo.
Art. 7º - A necessidade de empréstimo de documentos que não constem no
acervo local deverá ser comunicada à bibliotecária, que viabilizará o
empréstimo junto à outras bibliotecas do SENAI-SP ou, se necessário, junto
a outras instituições, ficando o cliente sujeito ao regulamento da biblioteca
que ceder o documento.
Art. 8º - A não observância aos prazos de devolução estipulados acarretará
em sanções cabíveis de acordo com a gravidade da ocorrência.
Art. 9º - O cliente é responsável pelo empréstimo por ele efetuado, pela
preservação e devolução dos documentos emprestados.
Parágrafo único – a perda ou dano causado a documentos emprestados
ou sob consulta do cliente acarretará na reposição de novo exemplar, de igual
teor ou de edição atualizada, caso exista. A impossibilidade de reposição
será tratada pela bibliotecária com outra forma de responsabilização do
cliente.
Capítulo III
Da Utilização dos recursos de informática e acesso à Internet
Art. 10º - Destina-se, exclusivamente, a alunos e clientes internos da
Biblioteca.
Art. 11º - Não é permitida a utilização de jogos de qualquer espécie.
Art. 12º - Não é permitido efetuar downloads no HD.
Art. 13º - Não é permitido o acesso a sites de conteúdo ofensivo à moral,
bons costumes e que incitem a violência.
Art. 14º - Não é permitido o acesso a chats (salas de bate – papo).
Art. 15º - Não é permitida a execução de programas recebidos por e-mail.
Art. 16º - A impressão de documentos está sujeita à autorização prévia de
funcionário da biblioteca e deve estar relacionado com conteúdo ligado às
atividades educacionais do SENAI.

Art. 17º - Não é permitida a alteração de programas instalados pelo SENAI.
Art. 18º - A preferência de utilização do ambiente de informática será dada
aos clientes / alunos do período e que estejam em atividades de pesquisa.
Art. 19º - O cliente que descumprir o estabelecido pela biblioteca para
utilização de seus recursos, em especial os recursos de informática, estará
sujeito a sanções cabíveis de acordo com o tipo de ocorrência.

Capítulo IV
Da Utilização do Guarda-Volumes
Art. 20º - Não será permitida a circulação, no recinto da Biblioteca, de
clientes portando bolsas, pastas, fichários fechados, mochilas, sacolas,
pacotes e similares.
§ 1º - O cliente deverá acondicionar seus pertences
no Guarda-volumes, só podendo entrar na biblioteca com o material escolar
a ser utilizado em suas atividades.
§ 2º - O Guarda-volumes é exclusivo para guardar
os pertences dos clientes, enquanto estiverem fazendo uso da Biblioteca.
Capítulo V
Do Atendimento a Clientes Externos
Art. 21º - O atendimento a clientes externos da biblioteca se dará nos mesmos
moldes que o atendimento a clientes interno e seguindo este regulamento.
Para tais clientes será feito um cadastro diferenciado no sistema de
empréstimo da biblioteca para que a recuperação de informações desses
clientes seja preservada. Os clientes que tiverem necessidades de serviços
técnico e tecnológicos em Informação Tecnológica serão encaminhados para
atendimento via NITI e com acompanhamento da bibliotecária para que
possam ser feitos os devidos registros.

Capítulo VI
Dos Casos Omissos
Art. 22º - Os casos não previstos neste regulamento serão solucionados pela
Bibliotecária e, se necessário, com a participação da Coordenação
Pedagógica.
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