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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA 

 

 

A Biblioteca da  ESIC -  Business & Marketing School  tem por objetivo 

principal reunir informações necessárias ao aprimoramento profissional, 

educacional e pessoal, preparando-as de forma eficiente para que sejam de 

fácil e rápida recuperação, visando ao  atendimento de todos os seus usuários.  

 

O Acervo consta de: 

 Livros; 

 Folhetos; 

 Obras de Referência; 

 Trabalhos Acadêmicos: Monografias de Graduação e Pós-Graduação, 

Dissertações e Teses; 

 Periódicos; 

 Materiais Especiais (Multimeios): CD´s, DVD´s etc.. 

 

Os Serviços oferecidos são: 

 Atendimento aos usuários; 

 Empréstimo automatizado de livros e materiais especiais; 

 Empréstimo entre Bibliotecas; 

 COMUT 

 Acesso à Internet 

 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 De 2ª a 6ª - Das 13h até as 23h; 

 Aos sábados – Das 8h até as 12h; 

 Durante o período de férias escolares, será estabelecido horário 

específico, o qual será divulgado. 
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USUÁRIOS 

 

 

Os principais usuários da Biblioteca  são os alunos e ex-alunos de graduação, 

pós-graduação, professores e funcionários, os quais são cadastrados, a partir 

de informações constantes do Sistema utilizado pela Instituição, que é 

alimentado pelas respectivas Secretarias. 

 

Os frequentadores de cursos temporários, os quais são ministrados nas 

dependências da ESIC, poderão utilizar a Biblioteca para consulta local. 

 

 

REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO  

 

Para utilizar os  serviços de empréstimo,  tanto de obras do Acervo quanto das 

Salas de Estudos é  indispensável a apresentação da Carteirinha. 

 

A Secretaria Geral da ESIC é o órgão responsável pela emissão das 

carteirinhas do corpo discente. A emissão das carteirinhas se dá a cada início 

de semestre. 

 

Os funcionários poderão fazer uso dos serviços disponíveis com a 

apresentação do crachá. 

 

O prazo de validade das Carteirinhas dos alunos de graduação e pós-

graduação até a conclusão do curso; 
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CADASTRO  E BLOQUEIO DE USUÁRIOS 

 

A atualização do Cadastro de todos os usuários se dá automaticamente, via 

sistema, e é de responsabilidade das Secretarias da  ESIC. Cabe à Biblioteca 

efetuar o Bloqueio de Usuários nas seguintes situações: 

 

 Extravio de carteirinha; 

 Trancamento de Matrícula; 

 Cancelamento de Matrícula; 

 Conclusão do Curso; 

 Rescisão Contratual 

 

Em caso de extravio da carteirinha o aluno deverá comunicar,  tanto a 

Secretaria Geral quanto a Biblioteca para que haja bloqueio de sua utilização. 

 

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

O usuário que permanecer nas dependências da Biblioteca deverá: 

  

 Circular livremente em busca de materiais de seu interesse;  

 

 Solicitar auxílio do funcionário sempre que tiver dificuldades de 

encontrar o que busca;  

 

 Deixar nos armários, dispostos logo na entrada: 

o Bolsas; 

o Maletas; 

o Mochilas; 

o Celulares 
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 Seguir as recomendações de não portar alimentos e nem bebidas em 

seu interior e, também, não falar em voz alta; 

 

 Deixar no local destinado à devolução,  os materiais que utilizou, não 

devendo colocá-los nas estantes. 

 

SERVIÇOS 

 

Empréstimos - Geral 

 

Os empréstimos serão efetuados mediante apresentação da carteirinha, 

pessoal e intransferível. O usuário será responsável pelo material retirado, 

devendo devolvê-lo até o dia determinado, em perfeito estado de conservação. 

 

Todo o  acervo poderá ser emprestado com exceção de: 

 Obras de Referência; 

 Jornais; 

 Anuários da Exame (Melhores e Maiores); Gazeta Mercantil 

(Balanço) e Valor Econômico (só para reprodução na própria ESIC). 

 Trabalhos acadêmicos, monografias, dissertações etc., (só para 

consulta local). 

 

Empréstimos – Quantidades e  Prazos  

 

Alunos de Graduação, Pós-graduação , Egressos e Funcionários 

 

 03 (três) livros técnicos – 07 (sete) dias, prorrogáveis pelo mesmo 

período, desde que não existam reservas. 

 

 

 

 02 (dois) livros de lazer – 07 (sete) dias, prorrogáveis pelo mesmo 

período, desde que não existam reservas. 
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 03 (três) materiais de multimeios – 07 (sete) dias, sem 

prorrogação. 

 

 03 (três) periódicos – 03 (três) dias, sem prorrogação.  

 

 

Alunos que estão Elaborando TCC´S   e Projetos Integradores 

 

 06 (seis) livros técnicos – 07 (sete) dias, prorrogáveis pelo 

mesmo período, desde que não existam reservas. 

 

 02 (dois) livros de lazer – 07 (sete) dias, prorrogáveis pelo mesmo 

período, desde que não existam reservas. 

 

 03 (três) materiais de multimeios – 07 (sete) dias, sem 

prorrogação 

 

 03 (três) periódicos – 03 (três) dias, sem prorrogação. 

 

 

Para Professores de Graduação 

 

 07 (sete) livros técnicos – 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo 

mesmo período, desde que não existam reservas. 

 

 02 (dois) livros de lazer – 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo 

mesmo período, desde que não existam reservas. 

 

 

 

 03 (três) materiais de multimeios – 15 (quinze) dias, sem 

prorrogação. 
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 03 (três) periódicos – 15 (quinze) dias, sem prorrogação.  

 

 

Para Professores de Pós-Graduação 

 

 03 (três) livros técnicos – 7 (sete) dias, sem prorrogação 

 

 02 (dois) materiais de multimeios – 07 (sete) dias, sem 

prorrogação. 

 

 01 (hum) periódico – 07 (sete) dias, sem prorrogação.  

 

 

Empréstimos – Entre Bibliotecas 

 

A Biblioteca da ESIC está apta a fornecer e solicitar materiais bibliográficos. 

Como fornecedora atende a solicitações, emitidas em nome das Instituições 

com quem mantém intercâmbio e de seus usuários. Como solicitante 

responsabiliza-se pelo devido preenchimento da requisição de materiais., 

ficando sob a responsabilidade do interessado a retirada e devolução do título 

requisitado.  

Os prazos de empréstimo são estipulados pela Biblioteca fornecedora.  

 

Empréstimos - Reserva de Material  Bibliográfico 

 

É possível efetuar a reserva de exemplares que estejam emprestados. A 

efetivação do empréstimo se dará no dia seguinte à sua devolução. O 

interessado deverá receber da Biblioteca e-mail informando que o exemplar 

encontra-se disponível. 
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Empréstimos – Penalidades por Atraso e Extravio 

 

Os  usuários que não devolvem o material no prazo estipulado recebem uma 

multa, a qual, se não for quitada, impede que possam tomar emprestados 

novos materiais. 

 

No ato da devolução o sistema calcula automaticamente o valor da multa a ser 

paga, mas foi programado para considerar para cada dia de atraso R$ 1,00 

(hum real) por material. 

 

Caso haja extravio de material, este deverá ser reposto ao Acervo. Caso não 

haja no mercado artigo idêntico, deverá ser substituído por outro equivalente, a 

ser informado depois de consulta ao coordenador responsável. 

 

 

ATUALIZAÇÃO  

 

 

A Biblioteca disponibiliza 3 jornais, diariamente,  para consulta local. 

 

Sempre que a  Biblioteca promove eventos de interesse da comunidade local,  

utiliza o Mural localizado ao lado da porta de sua entrada. 

 

A atualização do acervo da Biblioteca se dá, no mínimo, anualmente,  levando 

em consideração resultados de reuniões mantidas com a participação das 

coordenações dos cursos, do NDE – Núcleo Docente Estruturante e do 

responsável pela Biblioteca. 

 

INTERNET 

 

Estão disponíveis aos usuários da Biblioteca 12 (doze)  terminais para consulta 

ao acervo e acesso à Internet. 
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CASOS OMISSOS 

 

Situações aqui não relatadas, que venham a ser objeto de discussão, serão 

solucionadas pelo órgão competente. 


