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REGULAMENTO 2015 
 
1 A BIBLIOTECA “JOSÉ MURILO SOUZA MUNIZ” (BJMSM) 
 
 A Biblioteca José Murilo Souza Muniz é um órgão subordinado a Diretoria de 
Ensino (DE), é tecnicamente responsável pelo provimento de informações 
bibliográficas necessárias às atividades de ensino e pesquisa da comunidade 
acadêmic, corpo docente, discente e administrativo da Escola, bem como do público 
em geral. 
 
2 ACERVO 
 

A Biblioteca JMSM disponibiliza ao usuário um acervo de aproximadamente 
12 mil itens, incluindo materiais multimeios, periódicos e livros. Nossa Biblioteca é 
gerenciada pelo Software Sophia e seu acervo é classificado de acordo com a 
Classificação Decimal Universal (CDU). 
 
3 COMO UTILIZAR A BIBLIOTECA 
 

 Ao entrar na Biblioteca deixe no Guarda-Volume objetos pessoais (bolsas, 
pastas, mochilas, escarcelas, livros, revistas ou qualquer material impresso 
de propriedade do leitor, etc), levando consigo apenas o que se fizer 
necessário ao desenvolvimento da sua pesquisa e/ou estudo. Não deixe 
objetos de valor e/ou dinheiro; 

 Ao sair da Biblioteca, mostre ao funcionário do Guarda-Volume os materiais 
que está levando, inclusive aqueles emprestados; 

 Seja compreensivo com as orientações dos funcionários da Biblioteca; 

 Os usuários devem manter silêncio no recinto da Biblioteca, não sendo 
permitida a utilização de aparelhos celulares, mp3 ou correlatos. 

  É vedada a entrada na biblioteca de pessoas portando qualquer tipo de 
comida ou bebida; 

 Os usuários não podem negar-se a atender a solicitação do servidor, no 
sentido de verificar, como lhe parecer melhor, o material que entrar na 
Biblioteca ou que dela for retirado; 

 O usuário que estiver  se portando de forma não condizente com o recinto 
(conversar de forma que perturbe o ambiente de estudo; gritar; dormir; jogar 
objetos no chão; rabiscar mesas, cartazes, paredes) será advertido 
verbalmente, caso continue, será convidado a se retirar da Biblioteca sendo 
o mesmo, encaminhado a Departamento de Assistência ao Educando (DAE) 
para as devidas providências. 

  O usuário é responsável pelo material bibliográfico emprestado e, no caso 
de perda ou dano, fica obrigado a repor a respectiva obra ou indenizar a 
Biblioteca com o valor atual. 

  
 



4 DO EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 
 
 Para efeito de empréstimo, podem inscrever-se junto à Biblioteca:  

 os alunos matriculados regularmente; 

 os docentes; 

 os demais servidores da Escola. 
 Todo usuário portador da carteira da Biblioteca terá direito ao serviço de 
empréstimo domiciliar, salvo quando houver pendência com a Biblioteca. Os 
usuários que não possuírem a carteira da Biblioteca, poderão apenas fazer consulta 
local das obras. 
 A carteira da Biblioteca é expedida gratuitamente após preenchimento da 
inscrição com os dados e assinatura do usuário, mediante fornecimento de duas 
fotos 3x4. Em caso de perda ou extravio, para 2ª via será necessária 1 (uma) foto 
3x4 e o pagamento de R$ 2,50. 
  

Quantidades para empréstimos: 
  

Os alunos terão direito ao empréstimo de até 4 (quatro) obras, os docentes e 
demais servidores, até 5 (cinco) obras. 
 Será permitida a reserva de livros que estejam emprestados, o qual ficará 
disponível por 24 horas após a comunicação da Biblioteca através do Sistema 
Sophia. 
   

Prazos para empréstimos: 
 

 Alunos: de 7 (dois) dias corridos para obras técnicas e didáticas e 10 (dez) 
dias corridos para obras literárias;  

 Docentes e demais servidores: 10 (dez) dias para quaisquer obras. 
 

Quando não efetuadas as devoluções das obras na data constante no livro e 
na carteira, incidirão as seguintes penalidades: 
 

 multa de R$ 1,00/dia de atraso por obra; 

 suspensão de novos empréstimos; 

 não recebimento do “Nada Consta” da Biblioteca necessário para 
efetuar matrícula, retirar o diploma, concorrer a estágios e outros 
benefícios. 

 
 Na devolução, sendo de interesse do aluno e não estando a obra na lista de 
reserva, este poderá realizar a renovação por igual período. Vale salientar, que só 
será permitida 4 (quatro) renovações subsequentes e esta poderá ser feita pelo 
Terminal Web através do Sophia.  
 A devolução dos materiais emprestados poderá ser efetuada por qualquer 
usuário mediante a apresentação da carteira do titular, já o empréstimo e renovação 
somente pelo titular de posse da carteira da Biblioteca. 
 
 
 

5 EMPRESTIMOS DE NOTEBOOKS 
Este empréstimo é realizado mediante a apresentação da carteirinha da 

Biblioteca e apresentação da Carteira de Identidade. O usuário só poderá utilizar o 
equipamento no recinto da Biblioteca em seu horário de funcionamento. É vedada a 
saída do equipamento do recinto da Biblioteca assim como o empréstimo para 
terceiros.  

O usuário deverá ser maior de 18 (dezoito) anos e assinar um termo de 
responsabilidade, quando menor de 18 anos os pais poderão assinar o termo de 
responsabilidade, pois se trata de patrimônio público, estando sujeito a penalidades 
previstas por Lei a quem dele fizer mal uso, desviando ou danificando qualquer peça. 
 
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 As dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento e os casos omissos 
serão resolvidos pela Chefia da Biblioteca ou submetidas à Diretoria de Ensino (DE). 

 
 

Departamento de Ensino 
Biblioteca “José Murilo Souza Muniz” 

 
 

Local: Avenida dos Curiós, S/N 
Vila Esperança 

CEP: 65.095-460 
São Luís – MA 

Fone: 98-3313-8544 / 8525 
Email: biblioteca.maracana@ifma.edu.br 

 
 

Horário de Funcionamento:  
Das 7:30 às 21:00, de segunda à sexta. 

 
Equipe: 

 
Bibliotecárias 

Auxiliares de Biblioteca 
Funcionários de Apoio 

 
 

Informações e/ou Reclamações entrar em contato pelo email 
da Biblioteca ou serviço de Ouvidoria no Portal IFMA 
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