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I DO REGULAMENTO 

 

Art. 1º Este regulamento disciplina o funcionamento da biblioteca do IBMEC São 

Paulo e da Biblioteca Jorge Eduardo Saraiva da Damásio Educacional, bem 

como, suas unidades setoriais e polos de educação à distância. 

Art. 2º As normas aqui presentes são aplicáveis a toda a comunidade acadêmica, 

bem como professores, alunos, colaboradores e usuários externos a instituição. 

 

II DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º A Biblioteca tem por finalidade oferecer suporte informacional e ambiente 

para estudo, proporcionando apoio às atividades acadêmicas. 

a) Atender as necessidades bibliográficas dos cursos de graduação e 

pós-graduação (Bibliografia Básica e Complementar); 

b) Dar suporte aos cursos preparatórios; 

c) Promover junto a instituição apoio aos polos e alunos EAD; 

d) Incentivar o uso de recursos eletrônicos como fonte de pesquisa 

acadêmica; 

e) Complementar a partir de intervenções dentro e fora da biblioteca o 

aprendizado do estudante. 

 

Art. 4º Tem como objetivo seguir e contribuir para o planejamento estratégico da 

Devry, conforme disposto no anexo A. 

 

III DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 5º Nos dias letivos, de segunda a sexta-feira: das 07h30 às 22h. Aos sábados 

a biblioteca da unidade Liberdade funcionará das 8h às 13h e a biblioteca da 

unidade Paulista das 9h às 13h. 

 Parágrafo único – A biblioteca segue o calendário institucional, dos cursos de 

graduação, pós-graduação e cursos preparatórios, desta forma os dias letivos 



 

correspondem as datas com atividades acadêmicas e de extensão. Na ausência destas 

atividades o horário de funcionamento pode ter alterações. 

 

 

IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DOS USUÁRIOS 

 

Art. 6º São considerados usuários todo e qualquer membro que utilize os serviços 

oferecidos pela biblioteca: 

 

I Integrantes da comunidade acadêmica munidos obrigatoriamente de cartão de 

identificação fornecido pela instituição ou documento oficial e com foto: 

a) Discentes dos cursos livres, graduação e pós-graduação; 

b) Professores e colaboradores. 

 

II Usuários externos a instituição 

a) Ex-alunos da instituição; 

b) Visitantes. 

 

V DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 7º A inscrição na biblioteca é permitida aos alunos regularmente matriculados 

na instituição ou funcionários com vínculo empregatício ativo. 

Art. 8º A inscrição será extinta quando o aluno dos cursos de graduação, pós-

graduação e cursos livres efetuar o trancamento ou cancelamento de matrícula 

e quando houver a conclusão do curso. Para professores e funcionários quando 

cessar o vínculo empregatício. 

 

VI DO ACESSO 

 

Art. 9º O acesso à biblioteca, bem como a consulta ao acervo e o acesso na 

biblioteca, é liberado ao público externo. No entanto, a entrada ao prédio é 

permitida mediante à autorização da secretaria. 



 

IX DO EMPRÉSTIMO 

 

Art. 10º O empréstimo do acervo será realizado para usuários integrantes da 

comunidade acadêmica, sendo: corpo docente, discentes e funcionários. 

 

Art. 11º Quanto aos prazos para empréstimo, aplica-se a tabela abaixo: 

 

PRAZOS PARA EMPRÉSTIMO 

TIPO DE 
USUÁRIO 

QTD TOTAL 
DE ITENS P/ 

EMPRÉSTIMO PRAZO EMP. NORMAL 
PRAZO EMP. ESPECIAL 
(LIVROS DE CONSULTA) 

Aluno 
Graduação 

6 
Livros: 7 dias úteis / Livro 
Literatura: 30 dias corridos / 
Multimídia: 2 dias úteis 

Consulta local diário: 5h / 
Consulta local final de 
semana: sex. a seg. 

Aluno Pós-
Graduação 

6 
Livros: 15 dias úteis / Livro 
Literatura: 30 dias corridos / 
Multimídia: 2 dias úteis 

Consulta local diário: 5h / 
Consulta local final de 
semana: sex. a seg. 

Aluno Curso 
Livre 

3 Livros: 1 dia / Multimídia: 1 dia Consulta local diário: 5h 

Professor 6 
Livros: 15 dias úteis / Livro 
Literatura: 30 dias corridos / 
Multimídia: 2 dias úteis 

Consulta local diário: 5h / 
Consulta local final de 
semana: sex. a seg. 

Colaborador 6 
Livros: 15 dias úteis / Livro 
Literatura: 30 dias corridos / 
Multimídia: 2 dias úteis 

Consulta local diário: 5h / 
Consulta local final de 
semana: sex. a seg. 

 

Parágrafo único – O empréstimo é restrito a biblioteca pertencente ao campus 

do usuário. Não é permitido retirar livros em setoriais pertencentes a outros campi. 

 

X DA DEVOLUÇÃO 

 

Art. 12º A devolução deve ser realizada na biblioteca da qual o título foi retirado. 

Não será necessário que o próprio usuário devolva o material emprestado, desde 

que a devolução esteja em dia e seu representante entregue o material. A 

devolução de livros realizada por terceiros não isenta a responsabilidade por 

eventuais atrasos e integridade do material. 



 

 

XI DA RENOVAÇÃO 

 

Art. 13º O usuário poderá renovar o empréstimo por igual prazo, desde que não 

esteja suspenso da Biblioteca e não haja procura pelo material. 

Art. 14º Fica sob responsabilidade do usuário efetuar a renovação dos itens 

presencialmente no balcão de atendimento mediante a apresentação do livro, 

nos terminais de consulta ou no catálogo on-line. Devido a necessidade de senha 

ou biometria não é possível efetuar a renovação por e-mail ou telefone. 

Art. 15º O limite para renovação é de até 05 vezes, sendo obrigatória a devolução 

do material após esse período. 

Art. 16º Cabe ao usuário garantir que a renovação do item seja feita em tempo 

hábil. A justificativa de atraso na entrega, por dificuldades técnicas de acesso a 

renovação on-line, não é aceita para abono da penalidade. A justificativa será 

aceita se for comprovado falha no sistema. 

Parágrafo único – Sempre que houver um erro técnico que impeça a renovação 

de itens emprestados, recomenda-se que seja emitida cópia da tela com a mensagem 

de erro, data e horário visíveis na imagem. Esta deve ser enviada para o e-mail 

biblioteca@damasio.edu.br com arquivo em formato png, jpeg, html ou arquivos com 

imagem em igual qualidade para fins de investigação do problema e possíveis 

manutenções. 

 

XII DA RESERVA 

 

Art. 17º O usuário poderá efetuar reserva do material sempre que necessário. No 

entanto, a reserva é permitida apenas para materiais que estejam emprestados. 

Art. 18º O sistema enviará um e-mail informando a liberação do título reservado 

e solicitando sua retirada no prazo máximo de até 24h úteis. 

Parágrafo único - O não recebimento do aviso de liberação da reserva não serve 

como justificativa para prorrogar o prazo para retirada do material. Orienta-se que o 

usuário acompanhe a liberação no acesso ao aluno ou entre em contato com a 

biblioteca. 

 

mailto:biblioteca@damasio.edu.br


 

XIII DO EMPRÉSTIMO ESPECIAL 

 

Art. 19º Empréstimos especiais são concedidos em caráter excepcional mediante 

a justificativa do usuário, sendo aplicáveis as seguintes situações: 

a) Obra destinada à fins coletivos, como: uso por professores, 

coordenadores, tutores, responsáveis por áreas administrativas e 

representantes de grupos de estudos. 

b) Necessidade de uso de obras de referência, exemplares na condição de 

cativos e outros itens não disponíveis para empréstimo; 

c) Finais de semana e em feriados prolongados é permitido o empréstimo 

especial de livros disponíveis como consulta local no dia anterior ao 

feriado/sábado com devolução prevista para o próximo dia útil; 

Art. 20º Cabe à supervisão da biblioteca avaliar a solicitação ou necessidade de 

empréstimo especial. 

Art. 21º Atrasos na devolução de itens sob o regime de empréstimo especial 

estão sujeitos as mesmas penalidades previstas neste regulamento. 

 

XIV DOS EXEMPLARES DE CONSULTA LOCAL 

 

Art. 22º Serão considerados exemplares de consulta local, itens que necessitem 

sua retenção na biblioteca. Os itens disponibilizados enquadrados nesta 

situação: 

a) Obras de referência, dicionários, enciclopédias, periódicos, TCCs e etc; 

b) O primeiro exemplar de livros de bibliografia básica e complementar; 

c) Títulos indicados por professores por um período pré-estabelecido; 

d) Itens com muitas circulações; 

e) Obras raras, esgotadas, de caráter histórico ou que sua reposição seja 

dificultada, como: alto valor de mercado e dificuldades de compra devido a 

exclusividade de distribuição ou importações prejudicadas pela dificuldade 

de entrega; 

f) Quaisquer obras definidas pela supervisão de biblioteca. 

 

Art. 23º Os livros de consulta local podem ser divididos em duas situações: 



 

a) Livros que, sob quaisquer circunstâncias, não podem deixar o espaço 

físico da biblioteca; 

b) Livros com o empréstimo permitido por 5h. 

 

XV DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À NORMAÇÃO DE TRABALHOS 

ACADÊMICOS 

 

Art. 24º Quanto a orientação a normalização de trabalhos acadêmicos, o usuário 

poderá solicitar um agendamento junto a biblioteca. 

Parágrafo único -  A biblioteca disponibiliza semanalmente dois horários para 

realização do treinamento a serem divulgados no site e nos murais disponíveis na 

biblioteca. 

Art. 25º O agendamento será realizado pelo e-mail biblioteca@damasio.edu.br. 

O horário e data disponíveis serão agendados conforme disponibilidade. 

Art. 26º Podem ser agendados treinamentos e orientações coletivas com no 

máximo 6 participantes. 

Art. 27º Cabe a biblioteca verificar se os trabalhos de conclusão de curso estão 

de acordo com o Manual de TCC. O envio do arquivo deverá ser realizado por e-

mail e o prazo para entrega é de 15 (quinze) dias ou por agendamento conforme 

item XV deste regulamento. 

Art. 28º Após a aprovação, o aluno encaminhará seu trabalho para o professor 

orientador como requisito para a banca de TCC. 

Art. 29º Se necessárias alterações pós banca, o aluno poderá solicitar uma nova 

análise junto a biblioteca. 

 

XVI DOS RECURSOS ELETRÔNICOS 

 

Art. 30º Serão disponibilizados aos usuários bancos de dados, bases de dados e 

plataformas de livros eletrônicos gratuitas ou pagas. 

Art. 31º Sua disponibilização poderá ser restrita à cursos específicos. 

Art. 32º O empréstimo de tablet será realizado para usuários integrantes da 

comunidade acadêmica, sendo: corpo docente, discentes e funcionários. 

§1- O uso do tablet é exclusivo no espaço da biblioteca; 
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§2- Empréstimo de segunda a sexta das 08:00 as 21:30 e no sábado das 

08:00 às 12:30; 

§3- Somente com apresentação da carteirinha ou com documento oficial e 

com foto; 

§4- Será realizado checklist no momento do empréstimo e devolução para 

evitar danos ao equipamento;   

§5- Acesso somente para a base minha biblioteca ou para o acervo online e 

base de periódicos; 

§6- O usuário se responsabiliza, por qualquer dano causado ao equipamento, 

sendo necessário a reposição do mesmo de igual valor. 

 

XVII DAS PENALIDADES 

 

Art. 33º O atraso na devolução de livros terá como punição a suspensão do 

empréstimo de 03 dias para cada dia de atraso. 

Art. 34º A penalidade será estabelecida com base em dias corridos, ou seja, 

considerados sábados, domingos e feriados. 

Art. 35º A suspensão também é aplicada a todos serviços oferecidos pela 

biblioteca, salvo consulta do acervo. 

Art. 36º A qualquer momento o usuário poderá apresentar justificativa quanto ao 

atraso e solicitar abono da suspensão. Cabe a supervisão da biblioteca avaliar 

cada caso individualmente. 

Art. 37º O usuário poderá solicitar abono na suspensão mediante a doação de 

livros para a biblioteca. Serão aceitos itens indicados pela biblioteca ou 

encaminhados para avaliação da supervisão de biblioteca. Tais livros, devem ter 

conteúdo relevante para o acervo, estar em bom estado de conservação, 

atualizados, sem marcações a lápis, sem rasgos, caneta ou marca-texto. Após o 

aceite, o aluno irá assinar um termo de doação irrevogável e terá sua suspensão 

anulada. 

Art. 38º Livros perdidos ou danificados deverão ser repostos por outro exemplar 

igual ou com edição mais atualizada. Quando se tratar de obras esgotadas a 

supervisão de biblioteca deverá indicar uma obra de igual valor. 



 

Art. 39º Obras de consulta local terão a suspensão aplicada por hora, ou seja, 

para cada hora de atraso o aluno ficará suspenso por 3 dias. 

 

XIX DAS SALAS DE ESTUDO 

 

Art. 40º As salas de estudo serão disponibilizadas, prioritariamente, para o estudo 

em grupo. 

Art. 41º Alunos regularmente matriculados poderão solicitar a reserva das salas 

de estudos pelo período máximo de 4 horas no balcão de atendimento com prazo 

mínimo de 24 horas de antecedência. 

Art. 42º Ao ausentar da sala de estudo e por mais de 15 (quinze) minutos o 

usuário deverá levar consigo o material. Caso contrário, o material será recolhido 

e encaminhado aos achados e perdidos da instituição. 

Art. 43º A biblioteca não se responsabiliza pelos pertences pessoais deixados 

nas salas de estudo e baias individuais. Materiais deixados em mesas serão 

encaminhados aos achados e perdidos. 

 

XX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 44º Contemplam parte deste regulamento todos os dispositivos legais 

aplicáveis às bibliotecas, sendo os principais deles descritos no anexo B. 

Art. 45º Questões omissas a este regulamento devem ser solucionadas pela 

supervisão de biblioteca. 

Art. 46º Ficam revogadas disposições em contrário. 

Art. 47º Este regulamento entra em vigor a partir de sua publicação e poderá ter 

atualizações sem prévio aviso sempre que necessário. Cabe a biblioteca e a 

instituição fornecer meios para sua divulgação. 

  



 

ANEXO A 

 

VALORES 
No esforço de atingir a nossa visão e satisfazer as necessidades dos nossos 

alunos, compartilhamos 

 

 TRABALHO EM EQUIPE 

Colocamos nossa equipe em primeiro lugar, apreciamos diversos pontos 

de vista, assumimos intenções como positivas, colaboramos e 

comunicamos-nos abertamente. 

 ENERGIA 

Movemos-nos rapidamente, aprendemos com nossos erros, construímos 

um espírito positivo e sempre buscamos um caminho melhor. 

 APROPRIAÇÃO 

Temos sentimento de propriedade e iniciativa, demonstramos coragem 

quando nos pronunciamos e agimos com integridade em tudo o que 

fazemos. 

 COMUNIDADE 

Trabalhamos com um senso compartilhado de responsabilidade e 

propósito, e enriquecemos colegas, alunos e a ampla comunidade que 

servimos. 

 HEART 

Servimos nossos alunos e uns aos outros com paixão, respeito, cuidado e 

acolhimento. 

 

VISÃO 
Tornar-se um dos principais grupos educacionais brasileiros, reconhecidos pela 

alta qualidade e inovação, oferecendo padrão acadêmico internacional, focado 

no sucesso profissional de seus alunos. 

 

PROPÓSITO 
Empoderar nossos alunos para que atinjam seus objetivos educacionais e de 

carreira 

 

 

 

Fonte: https://www.devrybrasil.edu.br/quem-somos   



 

ANEXO B 

 

 

Lei dos direitos autorais que proíbe reprodução de livros: lei nº 9.610, de 

1998.  

Lei antifumo: nº 13.541, de 7 de maio de 2009. 

Lei proíbe o uso de celulares: nº 13.929, de 18 de novembro de 2004, é proibido 

efetuar e receber ligações de aparelhos de telefonia celular e congêneres no 

interior dos teatros, cinemas, casas de espetáculos, bibliotecas. 


