
Regulamento das 

Bibliotecas IBMEC 
Unidades Centro e Barra 

1. Usuários autorizados  

São considerados usuários desta Biblioteca os alunos, ex-alunos (Alumni), 
professores e funcionários das unidades do Ibmec MG, RJ e Brasília. 

 Alunos regularmente matriculados. 

 Ex-alunos formados nos cursos de: Graduação, MBA, CBA, MBA in-company, 
inscritos no Alumni (ex-aluno). Exceto os alunos de cursos de curta duração. 

 Coordenadores, professores e funcionários com contrato de trabalho em 
vigência.  

 Alunos e professores de outras unidades do Ibmec têm acesso a todos os 

serviços da Biblioteca mediante a apresentação do crachá e consulta prévia à 
unidade a que pertencem, para obtenção da respectiva e necessária 

autorização ou por EEB (empréstimo-entre-bibliotecas). 

2  Horário de funcionamento 

 
UNIDADE RJ CENTRO  

Segunda a sexta-feira, das 7h15 às 21h45.  
Sábado, das 8h15 às 16h45.  

 
UNIDADE RJ BARRA DA TIJUCA  

Segunda a sexta-feira, das 7h15 às 21h45. 

Sábado, das 8h15 às 16h00  

OBS.: Atenção aos horários especiais nos períodos de férias, recessos e 
feriados prolongados. 

3  Responsabilidades dos usuários 

 Ler o regulamento da biblioteca;  

 Leitura do e-mail pessoal ou profissional, canal utilizado pela Biblioteca 
para comunicação com os usuários; 

 Renovação on-line ou devolução das publicações emprestadas no balcão de 
empréstimo; 

 Os livros de CONSULTA LOCAL (empréstimo efetuado com devolução para o 

mesmo dia) devem ser devolvidos até o término do expediente da Biblioteca, 
no mesmo dia do empréstimo; 

 É de única, total e exclusiva responsabilidade do usuário o material 
emprestado. Em caso de perda ou dano, o usuário deverá repor a obra no 



prazo de 15 (quinze) dias, e assumir o pagamento da multa até a data da 

comunicação do fato a Biblioteca. Caso a obra seja localizada posteriormente, 
o valor da multa será calculado até a data da devolução; 

 É de única, total e exclusiva responsabilidade do usuário a manutenção e o 
cuidado pelos objetos de uso pessoal deixados nas dependências da Biblioteca. 
O usuário não pode deixar as instalações da biblioteca sem levar 

consigo todos os seus pertences (não pode também reservar as salas 
de estudos); 

 Apresentar imediatamente todo e qualquer material que estiver portando, caso 
seja acionado o alarme do controle de segurança, instalado na entrada da 
biblioteca. 

 Zelar pelo ambiente adequado ao estudo, mantendo silêncio no espaço da 
Biblioteca, comportando-se de maneira adequada e socialmente compatível 

com o ambiente que a mesma representa.  

4  Empréstimo domiciliar de publicações  

Categoria de Usuário Tipo de Material 
Quantidade 

de obras 

Prazo 

Aluno Livro 6 7 dias corridos 

Aluno Outros materiais * 3 7 dias corridos 

Professor Livro 6 15 dias corridos 

Professor Outros materiais * 2 15 dias corridos 

Coordenador Livro 10 30 dias corridos 

Coordenador Outros materiais * 3 30 dias corridos 

Ex-aluno (ALUMNI) Livro 3 7 dias corridos 

Ex-aluno (ALUMNI) Outros materiais * 2 7 dias corridos 

Funcionário Livro 6 15 dias corridos 

Funcionário Outros materiais * 2 7 dias corridos 

*OBS.: Outros materiais: CD-ROM, DVD-ROM, fita de vídeo, folhetos, etc. 

 Renovações: O empréstimo pode ser renovado por iguais períodos, desde 
que não haja reserva para a obra, por 4 (quatro) vezes, no máximo, através 

do website. É recomendável efetuar a renovação no site um dia antes da data 
prevista para entrega, por causa de reservas.  

 Reservas: O usuário pode efetuar até 3 (três) reservas de obras, não 
disponíveis imediatamente no acervo, através do site da Biblioteca. O usuário 
receberá uma comunicação por e-mail, da disponibilidade da obra, que fica 



disponível por um período de 48 horas. Após este prazo, a reserva será 

automaticamente cancelada.   

Não é permitido o empréstimo domiciliar de: 

 Obras de referência (dicionários, enciclopédias, Eviews - manual de software);  
 Mapas;  

 Livros de CONSULTA LOCAL, exceto para o período noturno e final de semana; 
 Dissertação de mestrado, Monografias, trabalhos de conclusão de cursos não 

autorizadas pelo autor; 
 Mais de 1 (um) exemplar da mesma obra por usuário;  
 Periódicos (jornais e revistas). 

5  Empréstimo de obras de consulta local 

 Final de semana: empréstimo domiciliar a partir das 7h15 de sexta-feira com 
devolução na segunda-feira imediata até às 21h45. Condição estabelecida 
também para os feriados. 

 Quantidade: é permitido o empréstimo de apenas 3 (três) títulos por usuário. 

 Renovação: não é permitida a renovação de livros de consulta local.  

 Reserva: os livros devem ser reservados na quinta-feira somente no balcão 
da Biblioteca ou por telefone. 

6  Empréstimo entre as Bibliotecas do Ibmec 

 Definição: a Biblioteca mantém o serviço de empréstimo de publicações com 

as Bibliotecas das unidades de Belo Horizonte, Brasília e Barra da Tijuca.  
 Solicitação: deve ser solicitado no balcão de empréstimo ou pelo e-mail 

biblioteca.rj@ibmec.edu.br quando a solicitação for para a unidade RJ 

Centro e bibliotecarjbarra@ibmec.edu.br para solicitações na unidade 
Barra, com todas as informações pertinentes do solicitante (nome e curso) e 

da obra (referência da obra);  
 Prazo de entrega:  em até 5 (cinco) dias úteis, aviso por e-mail e 

disponibilidade de até 48 (quarenta e oito) horas para retirada.  

 Prazo de empréstimo: 7 (sete) dias corridos para livros de outros estados; 
4 (quatro) dias para livros Centro/Barra da Tijuca. 

 Quantidade: é permitido o empréstimo de até 3 (três) obras por usuário, 
entre as bibliotecas.  

 Renovação: pode ser efetuada até 4 (quatro) renovações pelo site.  

 Multas e penalidades: o usuário esta sujeito ao regulamento da Biblioteca a 
qual a publicação pertence.  

 

7 Outros serviços  

 Atendimento por telefone 

Auxilia os usuários, por telefone, no uso dos serviços à distância disponibilizados pela 

Biblioteca. Não é possível efetuar reservas ou renovações de obras por telefone, pois 
estes serviços estão disponíveis no site. 

mailto:biblioteca.rj@ibmec.edu.br
mailto:bibliotecarjbarra@ibmec.edu.br


 Ficha catalográfica 

A Biblioteca elabora ficha catalográfica para dissertações e trabalhos de conclusão (TCC) 

de curso. O prazo de elaboração da ficha é de até 2 (dois) dias úteis. 

 Fotocópias de artigos  

Oferece o serviço COMUT de fotocópia de artigos de periódicos localizados em 
bibliotecas brasileiras. O serviço envolve custos, que serão repassados ao solicitante. 

O prazo de entrega em torno de 15 (quinze) dias. 

 Pesquisa bibliográfica 

As pesquisas podem ser solicitadas através dos e-mails 
biblioteca.rj@ibmec.edu.br (Unidade RJ Centro) ou 

bibliotecarjbarra@ibmec.edu.br (Unidade Barra).    

 Base de dados EBSCO  

A biblioteca dispõe de uma das mais completas bases de dados, onde podem ser 
realizadas consulta a artigos de periódicos das principais revistas de Administração, 

Economia, Finanças, Relações Internacionais, entre outros domínios do 
conhecimento, em TEXTO COMPLETO (opção PDF, HTML VÍDEO e ÁUDIO). É possível 
salvar ou imprimir os textos a qualquer tempo, sem restrição. Consulta apenas 

através dos computadores do Ibmec (search.ebscohost.com) 

 Portal da CAPES 

A biblioteca é conveniada ao Portal da CAPES. O Portal disponibiliza acesso a milhares 
de conteúdos acadêmicos. Para consultar o acervo on-line do Portal Capes sem 

necessidade de login e senha, acesse o link ( http://www-periodicos-capes-gov-
br.ez199.periodicos.capes.gov.br/) por meio de um dos computadores disponíveis 

nos laboratórios e salas de estudo do Ibmec. 

 

8 Multas e penalidades  

 Abrange toda a comunidade Ibmec: alunos, ex-alunos, professores e 
funcionários de todas as unidades.  

 O não-cumprimento do prazo de devolução das publicações, implica na 
cobrança de uma multa no valor de R$ 2,00 (dois reais) por volume e por 
dia corrido de atraso, incluindo sábados e feriados (Empréstimo Normal) e 

de R$ 4,00 por dia (Empréstimo Especial). Ressalte-se que em casos de 
empréstimo especial o volume deverá ser devolvido até o horário. A partir 

deste horário considerar-se-á o atraso na devolução e incidirá a multa de R$ 
4,00; 

 O pagamento da multa deve ser efetuado através do Portal Financeiro ou no 

Núcleo de Apoio ao Aluno (NAAF);  

 A falta de pagamento da multa suspende imediatamente o usuário de todos 

os serviços da biblioteca; 
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 A Perda do cartão do guarda-volumes implica na cobrança de multa de R$ 

10,00 reais, pagos no balcão de atendimento.  
 O não envio por parte do sistema do e-mail de atraso da obra não justifica o 

abono da multa; 

 Não serão aceitas justificativas de atrasos na renovação ou devolução de 
empréstimos. As multas são revogáveis somente em caso de atestado 

médico ou por motivo de óbito (ascendente ou descendente). A 
impossibilidade de acesso on-line implica na obrigatoriedade do 

comparecimento ou ligação do usuário à biblioteca portando todas as obras 
emprestadas; 

 Em caso de danos, perda, roubo ou furto da obra emprestada, implicará ao 

usuário substituí-la por outra idêntica ou mais atualizada. 

 
Obs.: Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos entre o 

responsável pela Biblioteca e a Diretoria do Ibmec. 

ATENÇÃO! 

Não é permitido nas dependências da Biblioteca:  

 Conversa em voz alta; 

 Fumar; 
 Consumir alimentos e bebidas; 
 Utilizar celular e linhas telefônicas da biblioteca. 

 

CONTATOS  

 

Biblioteca IBMEC Centro  
Av. Presidente Wilson, 118  
CEP.: 20030-020 Rio de Janeiro, RJ  

E-mail: biblioteca.rj@ibmec.edu.br  
Telefone: (21) 4503-4141  
 

Biblioteca IBMEC BARRA DA TIJUCA  
Endereço: Av. Armando Lombardi, 940,  
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ CEP.: 22640-000, 1º andar.  

E-mail: bibliotecarjbarra@ibmecrj.br  

Telefone: (21) 4503-4210 


