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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA

CAPITULO I

Da estrutura

Art. 1º A Diretoria de Biblioteca Universitária, DBU vinculada à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, PRPG da Universidade Federal de Lavras, UFLA, conta com uma 

unidade denominada Biblioteca da UFLA, BU.

CAPITULO II

Das disposições gerais

 

Art. 2º A  Biblioteca  da  UFLA  destina-se  especialmente  aos  corpos  docente, 

discente e técnico-administrativo da UFLA, para efeito das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.

Parágrafo  único.   A  Biblioteca  da  UFLA  está  disponível  ao  público  em  geral 

unicamente para consulta e pesquisa.

Art. 3º O  presente  regulamento  orienta   sobre  os  serviços  prestados  pela 

Biblioteca da UFLA.

Art. 4º Ficam sujeitos  a  este  regulamento  todos os  usuários  da Biblioteca da 

UFLA, independente da sua categoria de usuário.

Art.  5º A  Biblioteca  oferece  serviços  e   disponibiliza  ambientes  para  estudo, 

regidos por normas e horários específicos, que fazem parte deste regulamento. 

São eles: 
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I. atendimento aos usuários especiais;

II. autoempréstimo;

III. auxílio a bases de dados nacionais e internacionais;

IV. auxílio em levantamento bibliográfico;

V. auxílio no acesso ao Portal de Periódicos da CAPES;

VI. Biblioteca digital; 

VII. cadastro da produção intelectual da UFLA;

VIII. capacitação de uso da Biblioteca; 

IX. catalogação na publicação (ficha catalográfica); 

X. comutação bibliográfica;

XI. empréstimo do anfiteatro;

XII. empréstimo de guarda-volumes, cabines para estudo individual e em 

grupo;

XIII. empréstimo de livros, teses, dissertações e monografias;

XIV. empréstimo de computadores portáteis e recursos eletrônicos;

XV. exposições didáticas, científicas e culturais; 

XVI. intercâmbio de publicações;

XVII. orientação na consulta ao acervo da Biblioteca;

XVIII. orientação na elaboração de referências e citações bibliográficas;

XIX. orientação na  utilização  do manual  de  normalização  de  trabalhos 

acadêmicos;

XX. suporte para uso da internet na sala de pesquisa eletrônica;

XXI. teleconferência;

XXII. visita orientada à Biblioteca.

Parágrafo único.  Os novos serviços inseridos na Biblioteca terão suas normas 

preparadas em consonância com este regulamento e aprovadas pela Comissão 

Técnica.

Art. 6º A Biblioteca dispõe dos seguintes horários:
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§1° O atendimento ao usuário será iniciado 15 minutos após o início do 

expediente e será encerrado 15 minutos antes do término do expediente.

§2º Horário de expediente: 

I. Período letivo

De segunda à sexta-feira:  das sete horas  às  vinte  e  duas horas, 

ininterruptamente.

Aos sábados: das sete horas às treze horas.

II. Período de férias e recesso escolar. 

De segunda à sexta-feira: das sete horas às dezenove horas.

Não haverá expediente aos sábados.

§3º  A  Biblioteca  e/ou  suas  seções  poderão  ser  fechadas,  por  período 

necessário,  para  manutenção,  reuniões,  assembleias,  cursos,  ausências 

justificadas,  inventário,  desinfecção  do  acervo,  dedetização  das 

dependências, reforma do prédio e outras necessidades temporárias.  

§4º  As  seções  da  Biblioteca  terão  os  horários  de  prestação  dos  seus 

serviços informados na própria seção e no site da Biblioteca.

§5º As alterações de horário de expediente e de atendimento dos setores e 

serviços serão informados na própria seção e no site da Biblioteca.

Art. 7º Ao usuário não será permitida a entrada no recinto da Biblioteca portando 

bolsas, pacotes, sacolas, colecionadores, pastas, mochilas ou similares. 

Art.  8º O  usuário,  na  saída,  deverá  apresentar  todo  o  material  que  estiver 

portando ao servidor responsável pelo controle de portaria. 
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Art. 9º É indispensável a manutenção do silêncio nas áreas de consulta, leitura e 

estudo  da  Biblioteca,  como  forma  de  respeito  aos  usuários  e  adequação  ao 

ambiente.

Art. 10 É vedado o uso de celular no recinto da Biblioteca, devendo o usuário 

mantê-lo no modo silencioso ou desligado.

Art. 11 É vedada a prática do comércio, bem como fumar e alimentar-se no recinto 

da Biblioteca.

CAPITULO III

Do acervo

Art.  12 O acervo é de livre acesso,  porém, o usuário  não deverá recolocar o 

material  consultado  nas  estantes  e  sim  deixá-lo  em  módulos  ou  mesas  de 

reposição.

Art. 13 O acervo da Biblioteca é formado por diversas coleções, como: 

I. coleção  de monografias - livros, trabalhos de conclusão de cursos, 

dissertações e teses;

II. coleção  de  referência  –  dicionários,  mapas,  enciclopédias,  atlas, 

tesauros, guias e outros que são considerados obras de consulta 

rápida; 

III. coleção de periódicos – jornais e revistas informativas, científicas e 

técnicas; 

IV. coleção de folhetos – publicações técnicas com menos de 49 

páginas e capa flexível. Na Biblioteca da UFLA foram inseridas, 

nessa coleção, as publicações, em geral com menos de 80 páginas;
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V. coleção de multimídia – publicações em suportes especiais, como 

CD-ROM,  DVD,  fitas  de  vídeos,  fitas  cassete  e  outros  recursos 

eletrônicos;

VI. coleção especial – obras raras, livros, teses, dissertações, periódicos 

e outros materiais de importância histórica; 

VII. coleção de consulta interna – obras com mais de três exemplares e 

aquelas indicadas por professores para uso exclusivo na Biblioteca:

a) a coleção de consulta interna será identificada na lombada da 

obra,  acima  da  etiqueta  do  número  de  chamada,  com um 

adesivo ou identificador colorido;

b) será  permitido  reservar,  no  máximo,  1/3  de  exemplares  de 

cada título;

c) as  obras  indicadas  pelos  professores  serão  reservadas, 

mediante preenchimento de formulário próprio, observando o 

prazo de reserva sempre para o semestre vigente.

CAPITULO IV

Do usuário e da inscrição

Art. 14 São usuários da Biblioteca:

I. alunos dos cursos de graduação da UFLA;

II. alunos dos programas de pós-graduação stricto sensu da UFLA;

III. alunos que cursam disciplinas isoladas na pós-graduação;

IV. alunos da pós-graduação Lato sensu com residência em Lavras;

V. pesquisadores;

VI. pós-doutorandos;

VII. docentes;

VIII. servidores técnico-administrativos do quadro permanente;
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IX. servidores terceirizados; 

X. técnicos da CRSM-EPAMIG que prestam serviços junto à UFLA;

XI. Bibliotecas externas devidamente credenciadas;

XII. membros  do  Projeto  BIC  Júnior  e  outros  que  possam  ser 

estabelecidos pela UFLA;

XIII. comunidade em geral. 

Parágrafo único. Os usuários da comunidade em geral terão acesso ao acervo 

impresso apenas no interior da Biblioteca.

Art. 15 A habilitação na Biblioteca é pré-requisito para que o usuário, vinculado à 

UFLA,  tenha o  direito  a  empréstimo domiciliar  e  demais  serviços com normas 

específicas.

 §1º  Todo  usuário  com  direito  a  empréstimo  previsto  no  Art.  5°,  será 

habilitado na Seção de Referência. 

§2º Excepcionalmente, será inscrito com direito a empréstimos usuário que 

apresentar solicitação de algum órgão da UFLA, justificando a vinculação 

na Universidade e for aprovado pela Divisão de Serviços aos Usuários. 

§3º Cada usuário terá apenas um cadastro na Biblioteca, independente da 

quantidade de cursos ou categorias pertença.

§4º  Os alunos de graduação somente poderão usufruir  dos serviços  de 

empréstimos após a participação na palestra de capacitação oferecida a 

cada  início  de  semestre  e/ou  em  datas  previamente  agendadas  para 

apresentação da Biblioteca e de seus serviços.

§5º  A  inscrição  para  participar  da  palestra  de  que  trata  o  parágrafo  4º 

deverá ser efetuada na Seção de Referência e/ou no ato de solicitação do 

Cartão de Identificação da UFLA na Diretoria de Gestão de Tecnologia da 

Informação (DGTI).
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§6º  O  cartão  de  identificação  é  pessoal,  intransferível  e  deverá  ser 

apresentado para acesso à Biblioteca e sempre que o usuário utilizar algum 

serviço específico.

§7º  Em caso de extravio  ou dano ao cartão  de identificação,  o  usuário 

deverá  solicitar,  imediatamente  à  Seção  de  Referência,  o  bloqueio  do 

mesmo e requerer segunda via à DGTI.

§8º  O  cadastro  do  usuário  será  suspenso  ou  cancelado  na  Biblioteca, 

imediatamente quando cessar o vínculo com a  UFLA, após ser verificada a 

situação  do  usuário  em relação  à  existência  ou  não  de  pendências  de 

qualquer  natureza  em  seu  cadastro,  através  do  Sistema  Integrado  de 

Gestão,  SIG,  conforme deliberação do Conselho de Ensino,  Pesquisa  e 

Extensão, CEPE.

Art. 16 O  cadastro  do  usuário  poderá,  a  qualquer  tempo,  ser  suspenso  ou 

cancelado,  a  juízo  da Divisão de Serviços  aos Usuários,  DSU e/ou Comissão 

Técnica da Diretoria de Biblioteca Universitária CT/DBU, se houver transgressão 

ao presente regulamento, ou a pedido do próprio usuário.

CAPITULO V

Da consulta ao acervo impresso

Art. 17 A consulta ao acervo impresso é permitida a todo usuário, desde que seja 

realizada no interior da Biblioteca da UFLA. 

§1º Após a utilização das obras consultadas, caberá ao usuário devolvê-las 

na  Seção  de  Circulação,  nas  mesas  receptoras  ou  nos  módulos  de 

reposição.

§2º A reposição do acervo nas estantes é tarefa  exclusiva dos servidores 

da Biblioteca.
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§3º Reservar obras nas mesas e nas cabines de estudo individual ou em 

grupo para posterior estudo não é permitido.

CAPITULO VI

      

Do empréstimo

Art. 18 O empréstimo é pessoal e intransferível. O usuário será responsável pela 

guarda  e  conservação da(s)  obra(s),  do  computador  portátil  e  outros  recursos 

eletrônicos emprestados(s) em seu nome.

Art.  19 A apresentação  do  Cartão  de  Identificação  é  necessária  para  efetuar 

empréstimos: 

I. empréstimo  de  material  bibliográfico  será  efetuado  na  Seção  de 

Circulação.

II. empréstimo  de folhetos,  de  computador  portátil  e  outros  recursos 

eletrônicos será efetuado na  Seção de Referência.

Art.  20 Competirá  à  Biblioteca  restringir  ou  ampliar  o  prazo,  o  número  de 

exemplares ou suspender a circulação de determinadas obras, bem como solicitar 

a devolução antes do prazo, quando necessário.

Art. 21 Serão emprestados cinco itens por usuário.

§1º O empréstimo de obras bibliográficas e recursos eletrônicos será de 

títulos e volumes distintos.

§2º  Será efetuado o empréstimo de um computador portátil  por usuário 

compondo o total de cinco itens. 

 

Art. 22 São modalidades de empréstimos:
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§1º Empréstimo normal - Será concedido pelo prazo de dez dias corridos 

para os discentes e servidores técnico-administrativos e para os docentes, 

vinte dias corridos.    

§2º Empréstimo especial - Será concedido em caráter especial, com o aval 

da  Diretoria  da  Divisão  de  Serviços  aos  Usuários  da  Biblioteca  e/ou 

Comissão Técnica. 

I. Empréstimo  semestral  –  Será  concedido,  após  análise, 

exclusivamente para os docentes da UFLA. 

II. Empréstimo  extensivo  –  Será  concedido  empréstimo  de  obras 

adquiridas com recursos de projetos de órgãos de fomento ou de 

projetos da UFLA. 

III. Os  docentes  terão  direito  a  cinco  exemplares  de  empréstimo 

normal, cinco  exemplares  de  obras  adquiridas  com  recursos  de 

projetos  FAPEMIG/PRPG e,  para  obras  de projetos  exclusivos,  o 

número poderá variar conforme o número de obras solicitadas no 

projeto.

IV. A  data  prevista  para  a  devolução  dos  empréstimos  semestral  e 

extensivo será sempre o último dia letivo do semestre vigente.

§3º Empréstimo entre Bibliotecas - Será concedido empréstimo de títulos  a 

outras  Bibliotecas,  desde  que  exista  mais  de  um  exemplar  no  acervo, 

obedecendo-se a normas específicas desse serviço. 

§4º Empréstimo de férias – empréstimo realizado três dias antes do término 

do semestre letivo, com data de devolução prevista para o terceiro dia após 

o início do próximo semestre letivo.

§5º Empréstimo noturno - empréstimo de obras de referência, periódicos, 

publicações indicadas para reserva e obras com apenas um exemplar e de 

uso constante, indicadas pela Biblioteca, além de folhetos técnicos e outras 

publicações,  em  caráter  especial,  à  noite,  após  às  21  horas,  para  ser 

entregue na manhã seguinte, até às 10 horas.
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§6º Empréstimo de final de semana e feriado - empréstimo de obras de 

referência,  periódicos,  publicações  indicadas  para  reserva,  obras  com 

apenas um exemplar e de uso constante indicadas pela Biblioteca, além de 

folhetos técnicos e outras publicações, em caráter especial, aos sábados e 

em vésperas de feriados, para ser entregue até às 10 horas do  primeiro dia 

útil subsequente.

Art. 23 Obras que não são destinadas ao empréstimo domiciliar:

I. obras de referência (observando o Art. 22, parágrafos 5º e 6º)

II. periódicos (observando o Art. 24, parágrafos 5º e 6º);

III. publicações  indicadas pela Biblioteca da UFLA ou pelos docentes 

para reserva;

IV. folhetos técnicos (observando o Art. 24, parágrafos 5º e 6º).

Seção I - Da renovação e devolução 

Art. 24 O usuário poderá renovar o empréstimo desde que não haja nenhuma 

pendência  na Biblioteca.

§1º A renovação de empréstimo é efetuada desde que não haja reserva por 

outro usuário.

§2º A renovação do empréstimo é efetuada pelo próprio usuário no site da 

Biblioteca. 

§3º A renovação do empréstimo poderá ser efetuda por ilimitadas vezes 

dentro do semestre vigente.

Art. 25 A devolução de itens emprestados deve ser efetuada pelo usuário ou por 

pessoa indicada pelo mesmo na Seção de Circulação para materiais bibliográficos 

e  na  Seção  de  Referência  para  os  computadores  portáteis  e  outros  recursos 

eletrônicos.
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Parágrafo único. A devolução deverá ser efetuada, sem ocorrência de multa, até a 

data  de  devolução  prevista  no  comprovante  de  empréstimo  impresso  ou  no 

comprovante  enviado  para  o  endereço  de  e-mail,  cadastrado  no  sistema  da 

Biblioteca.

Seção II - Da reserva de obra emprestada 

Art. 26 A reserva de obra emprestada é efetuada pelo próprio usuário no site da 

Biblioteca. 

Parágrafo  único.  O cancelamento  da reserva  poderá  ser  efetuado,  a  qualquer 

momento, pelo próprio usuário, no site da Biblioteca (http://biblioteca.ufla.br). 

Art. 27 A reserva será atendida na ordem em que foi efetuada.

Art. 28 Após a devolução do item reservado, o primeiro usuário da lista de reserva 

terá vinte e quatro horas para realizar o empréstimo do mesmo.

§1º  O  item  reservado  e  não  empréstado  no  prazo  previsto  estará 

automaticamente disponível para o próximo usuário da lista de reserva.

§2º Ao usuário não será permitida a reserva de obras ou itens que já se 

encontram emprestadas em seu nome.

Art. 29 A Biblioteca da UFLA não se responsabiliza pela não renovação e reserva 

de  obras  em  decorrência  de  falhas  ou  congestionamento  das  linhas  de 

comunicação da Internet,  bem como por  outros  fatores  de ordem técnica  que 

impossibilitem as referidas operações.
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CAPITULO VII

Das sanções disciplinares

 Seção I - Das multas, perdas e danos

Art. 30 O atraso na devolução de itens emprestados acarretará multa, por dia de 

atraso e por título, inclusive sábados, domingos e feriados, podendo este valor ser 

reajustado periodicamente.

§1º O atraso na devolução de obra bibliográfica acarretará multa no valor 

de R$1,00 (um real).

§2º O atraso na devolução de recurso eletrônico acarretará multa no valor 

de R$2,00 (dois reais).

§3º O atraso na devolução de computador portátil acarretará multa no valor 

de R$10,00 (dez reais).

§4º O atraso na devolução do empréstimo noturno ou de final de semana e 

feriado acarretará multa no valor de R$2,00. 

§5º Para regularizar a situação na Biblioteca, o usuário deverá emitir Guia 

de Recolhimento  da União (GRU),  em terminal  disponível  na  Seção de 

Circulação e Empréstimo ou pela internet e pagar em banco credenciado.

§6°  O  usuário  em  débito  será  liberado  para  novos  empréstimos 

imediatamente após a apresentação do recibo de quitação das multas.  

            

Art. 31 O usuário indenizará a Biblioteca pelas perdas e danos causados ao seu 

patrimonio. É proibido dobrar folhas dos nateriais bibliográficos e marcá-las com 

qualquer  tipo  de  objeto,  fazer  anotações  e  arrancar  partes,  bem como outras 

ações que possam danificar as coleções da Biblioteca e os objetos patrimoniados.

§1° O usuário indenizará  a Biblioteca quando inutilizar ou perder chaves de 

cabines ou guarda-volumes.
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§2° O usuário indenizará  a Biblioteca quando danificar, inutilizar ou perder 

materiais bibliográficos, recursos eletrônicos e  computadores portáteis.

Art.  32 O  usuário  comunicará,  imediatamente,  à  Biblioteca,  na  Seção  de 

Referência, a perda do item sob sua responsabilidade para suspensão da multa. 

§1º Após a comunicação da perda ou dano, a contagem dos dias em atraso 

é suspensa, não isentando a multa até a data de comunicação.

§2º O item encontrado e devolvido não suspende a multa antes e depois do 

comunicado.

§3º O prazo para restituição ou conserto de itens perdidos ou danificados 

será  definido  a  critério  da  DSU,  DFDA  e/ou  Comissão  Técnica  da 

Biblioteca.

§4º  Após vencido o prazo de negociação entre o usuário e a Biblioteca, 

para  reposição  ou  conserto  do  item,  os  dias  em  atraso  voltam  a  ser 

registrados.

Art.  33 O  usuário  deverá  restituir  a  obra  perdida  ou  danificada  por  outro(s) 

exemplar(es)  da  mesma  edição  ou  mais  atualizada,  indicada  pela  Divisão  de 

Formação  e  Desenvolvimento  do  Acervo,  DFDA,   conforme  interesse  da 

Biblioteca.

§1º A  reposição  de  obras  esgotadas  será  feita  por  um ou  mais  títulos 

indicados pela DFDA, no valor igual ao da obra perdida ou danificada.

§2º  Não  serão  aceitas  cópias  reprográficas  para  a  reposição  de  obras 

perdidas ou danificadas, exceto para teses e dissertações. 

§3º No caso de estragos reparáveis, o responsável deverá pagar os custos 

da restauração feita por profissional especializado, indicado pela Biblioteca.
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Art.  34 O  usuário  que,  sem  o  empréstimo  devidamente  efetuado  e  sem 

autorização, sair com obras e objetos que pertençam à Biblioteca da UFLA estará 

sujeito às penalidades regimentais da Instituição.

Seção II - Dos atos de indisciplina

Art.  35 O  usuário  que  cometer  atos  de  indisciplina  que  comprometam  as 

atividades  e  os  serviços  da  Biblioteca  poderá  ter  sua  inscrição  suspensa  por 

tempo indeterminado e estará sujeito às penalidades regimentais da Instituição. 

São considerados atos indisciplinares na Biblioteca:

I. desrespeitar os servidores ou usuários;

II. perturbar o estudo e as atividades técnicas;

III. cometer  infrações  ao  regimento  da  Biblioteca  e  ao  regimento  da 

UFLA.

CAPITULO VIII

Das disposições finais

Art.  36 O  e-mail  institucional  é  utilizado  como  forma  de  comunicação  com o 

usuário através do Sistema de Gerenciamento de Informação da Biblioteca.

Parágrafo único. O não envio de mensagem por e-mail com recibo, sobre horários 

de  expediente,  suspensão  de  serviços,  realização  de  eventos,  liberação  de 

reservas  e  sobre  data  de  devolução  de  material,  por  qualquer  eventualidade 

ocorrida  no  sistema de  gerenciamento  da  Biblioteca,  não  isenta  o  usuário  de 

pagamento de multa.

Art. 37 Objetos esquecidos na Biblioteca por mais de 30 dias serão encaminhados 

para doação a escolas públicas ou entidades filantrópicas.

16



      UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Art.  38 Visando a melhoria  dos serviços  prestados pela Biblioteca,  o  usuário 

poderá  encaminhar  reclamações,  críticas,  sugestões  e/ou  comentários, 

devidamente  identificados,  para  a  Seção  de  Referência,  para  o  e-mail 

informacao@biblioteca.ufla.br ou  através  do  link 

http://www.biblioteca.ufla.br/pergamum/biblioteca/comentarios.php.

Art. 39 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelos diretores das 

divisões  envolvidas  e/ou  pela  diretoria  da  Biblioteca,  podendo  ser  ouvida  a 

Comissão Técnica e, se necessário, serão encaminhados à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação.

Art. 40 Este regulamento entrará em vigor após a sua aprovação pela Comissão 

Técnica da Diretoria de Biblioteca Universitária e homologada pela  Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras.

Lavras, outubro de 2011
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