10. USO DOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA
Art.23°-A AAPM mantém na biblioteca computadores e impressora/scanner,
cujo objetivo é apoiar pedagogicamente o ensino realizado em sala de aula,
seja através de pesquisas na Internet ou digitação de trabalhos.
Art.24°-Os computadores são de uso de todos os alunos da escola que tenham
inscrição na biblioteca.
Art.25°-Ao iniciar qualquer trabalho no computador, o usuário deverá verificar
se o computador encontra-se em boas condições de uso. Caso contrário,
deverá informar imediatamente a Bibliotecária.
Parágrafo Único: O usuário é responsável pela utilização correta dos
computadores, evitando danos por mau uso.
Art.26°-O usuário terá direito a utilizar o computador por no máximo 01 (uma)
hora, ou até o término da pesquisa, caso não haja outro usuário interessado
em utilizar o computador.
Art.27°-Os computadores são para pesquisas na Internet e digitação de
trabalhos acadêmicos.
Art.28°-Os documentos gerados pelos usuários deverão ser gravados em
mídia externa (CD, DVD, Pen Drive).
Art.29°-É proibido alterar a estrutura de diretórios e/ou configurações do
Windows; qualquer alteração no driver C; cópia de qualquer programa
instalado; acessar sites de natureza obscena e/ou pornográfica, de conteúdo
ofensivo à moral, bons costumes e que incitem a violência; não é permitido
efetuar download no HD.
Parágrafo Único: A prioridade de uso dos computadores é para o aluno que
queira fazer pesquisas e ou digitação de trabalhos, sendo assim, o aluno que
estiver fazendo uso do computador para a leitura ou envio de e-mail, jogos,
bate papo, etc, poderá ser convidado a dar o seu lugar para outro aluno.
Art.30°-Para garantir a utilização dos computadores é aconselhável que o
usuário reserve horário com a Bibliotecária. Será tolerado um atraso de 15
minutos, após este período outro usuário poderá fazer uso do mesmo.
Parágrafo Único: Não poderá ser reservado computador em horários
seqüenciais para o mesmo usuário.
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11. MANUTENÇÃO DA ORDEM
Art.31°-Os usuários devem observar, nas dependências da biblioteca, as
seguintes normas:
-Respeitar os funcionários, acatando suas instruções de conduta no recinto;
-Não utilizar telefone celular durante a permanência no local;
-Manter o silêncio no recinto;
-Não beber; e
-Não alimentar-se;
Parágrafo Único: O usuário que não colaborar com a manutenção da ordem
será convidado a se retirar da biblioteca.
Art.32°-Casos de indisciplina serão encaminhados à Coordenação da Escola,
a qual aplicará penalidade prevista no presente Regulamento ou no
Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI-SP.
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1°-O presente regulamento estabelece normas de uso e funcionamento da
Biblioteca da Escola SENAI “Prof. João Baptista Salles da Silva”.
2. FINALIDADE
Art.2°- A biblioteca tem por finalidade:
-reunir, organizar, catalogar e disseminar informações que agreguem valor aos
alunos, ex-alunos, corpo docente (Quadro ou Extra Quadro),demais
funcionários, empresas/escolas vinculadas à Escola SENAI “Prof. João
Baptista Salles da Silva”;
-servir de apoio ao ensino e à pesquisa através de seu acervo atualizado,
facilitando o aprendizado individual, o desenvolvimento social e intelectual do
usuário.
3. ACESSIBILIDADE
Art.3°-A biblioteca é de livre acesso e os usuários poderão consultar o seu
acervo.
Art.4°-Todas as pessoas que frequentarem a biblioteca, deverão assinar o livro
"Presença na Biblioteca", onde o usuário se identificará e especificará qual
pesquisa/consulta foi realizada.
Art.5°-Não será permitida a circulação no recinto da biblioteca, de usuários
portando bolsas, pastas, fichários fechados, mochilas, sacolas, bonés,
pacotes e similares. Para guardar esses materiais, o usuário deverá fazer uso
dos guarda-volumes localizados na entrada da biblioteca.
Parágrafo único-A Biblioteca não se responsabiliza por livros pessoais,
materiais, mochilas, pen-drives, notebooks e outros equipamentos ou ainda
bens pessoais deixados sobre as mesas ou nas dependências da biblioteca.
4. INSCRIÇÃO
Art.6°-Para se inscrever como usuário da Biblioteca da Escola SENAI “Prof.
João Baptista Salles da Silva”, a pessoa deverá fazer parte do corpo docente
(Quadro ou Extra Quadro), ser aluno ou funcionário ;
Art.7°-A inscrição será feita mediante a apresentação do crachá de
identificação estudantil fornecida pela Escola e do comprovante de endereço,
no caso de alunos do CAI (Curso de Aprendizagem Industrial) ou CT (Curso
Técnico); RG e comprovante de endereço para os alunos do FIC (Formação
Inicial e Continuada); para docentes (Quadro ou Extra Quadro), e demais
funcionários, identidade funcional e comprovante de endereço ;
§1°-No ato da inscrição o usuário receberá o regulamento com as normas de
uso e funcionamento da biblioteca;
§2°-O usuário deverá comunicar à Biblioteca eventuais mudanças nos dados
apresentados na inscrição.
Parágrafo Único - A inscrição é o passaporte para o empréstimo de materiais
da biblioteca. Para alunos do CAI e CT, a validade da inscrição será de 2 anos,
devendo o aluno a cada semestre solicitar sua renovação caso queira
continuar utilizando a biblioteca. Para alunos dos cursos de FIC, a validade da
inscrição será o período da duração do curso se inferior a 6 meses, caso
contrário, a validade será de 6 meses, devendo o aluno a cada semestre
solicitar sua renovação caso queira continuar utilizando a biblioteca, para
funcionários, docentes e prestadores de serviços, a validade é enquanto
estiver trabalhando no SENAI.
5. SERVIÇOS
Art.8°-A biblioteca oferece os seguintes serviços:
I.Empréstimo domiciliar;
II.Empréstimo entre bibliotecas da Rede SENAI (EEB);
III.Reserva de material;
IV.Consulta local;
V.Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos e elaboração de

referências;
VI.Levantamento bibliográfico no catálogo da biblioteca;
VII.Uso da Internet;
VIII.DI (Disseminação da Informação) de novas aquisições aos clientes
internos (alunos, docentes, e funcionários administrativos) através de e-mail e
do monitor no salão social.
6. CONSULTA LOCAL
Art.9°-Os materiais consultados devem ser deixados sobre as mesas e nunca
devolvidos às estantes, para possibilitar a organização e realização do
controle estatístico.
7. EMPRÉSTIMO
Art.10°-O empréstimo é privativo aos alunos com inscrição na biblioteca, ao
corpo docente (Quadro ou Extra Quadro), e aos demais funcionários. O
empréstimo é pessoal e intransferível.
Art.11°-São passíveis de empréstimo, os seguintes materiais:
-Livros, Periódicos (exceto os periódicos em exposição), Cd’s, Vídeos e
DVD's;
§1°-É facultado o empréstimo de até 02 (dois) itens de cada vez para os
alunos, até 02 (dois) itens de cada vez para funcionários, e até 05 (cinco) para
os docentes (Quadro ou Extra Quadro);
§2°-Os prazos de devolução variam de acordo com o tipo de material e a
categoria do usuário.
ITEM E CATEGORIA DE USUÁRIO
Categoria de Uso
Tipo de Material
Alunos

Docentes do
Quadro ou
Extra Quadro

Demais
Funcionários

Livro de Literatura

15 dias

20 dias

15 dias

Livro Didático / Técnico

07 dias

20 dias

15 dias

Periódicos

03 dias

07 dias

03 dias

DVD’s Filmes

03 dias

07 dias

03 dias

-

07 dias

-

03 dias

07 dias

03 dias

DVD’s Técnicos
Cd’s

Nota: As obras em volumes e as partes integrantes de cada tipo de material
serão consideradas como 01 item.
Art.12°-A Bibliotecária reserva-se o direito de alterar o prazo de empréstimos,
solicitar a devolução do material ou vedar a saída de qualquer livro, quando
interesses pedagógicos da Escola SENAI “Prof. João Baptista Salles da Silva”
assim o determinarem.
Art.13°-Para possibilitar o controle e baixa no material emprestado, não é
permitido o seu empréstimo imediatamente após sua devolução por outro
usuário, pois é necessário verificar se o material não foi danificado (riscado,
rasgado, etc).
Art.14°-O empréstimo só será realizado mediante a apresentação do crachá
de identificação estudantil fornecida pela Escola, pelo RG ou crachá funcional.
Art.15° - Aos alunos é vedado o empréstimo de:
-Obras de referências, tais como Enciclopédias, Dicionários, Índices, etc.;
-Materiais destinados apenas para a consulta;
-Periódicos em exposição;

-Manuais de máquinas e equipamentos;
-Vídeos e DVD's Técnicos;
-Jornais;
-Normas técnicas;
-Apostilas e Livros cuja devolução tenha sido efetuada naquele dia;
Art.16°-A renovação do prazo de empréstimo de livros dar-se-á mediante a
apresentação da obra emprestada, desde que não haja solicitação de reserva
por outro usuário e não esteja em atraso;
§1°-A renovação deverá ser feita pelo próprio usuário na data marcada para a
devolução da obra, ou no primeiro dia útil, caso a data da devolução seja final
de semana ou feriado;
§2°-Se a obra requisitada estiver reservada a outro usuário, a bibliotecária
reserva-se o direito de informar ao requisitante tão somente a data de
devolução;
§3°-Um mesmo livro poderá ser renovado até 02 (duas) vezes consecutivas.
Após as duas renovações, o aluno devolverá o material e esse só poderá
emprestá-lo novamente após 30 dias.
8. RESERVA
Art.17°-No caso de reserva, os livros serão mantidos à disposição do
solicitante no prazo de 24 horas, a partir de sua chegada à biblioteca.
Art.18°-Quando houver diversas reservas para o mesmo livro, elas serão
atendidas por ordem cronológica da data e hora do pedido.
9. PENALIDADES
Art.19°-O usuário fica responsável pelo material em seu poder, devendo
devolvê-lo no dia determinado, ciente de que o não cumprimento da data de
devolução poderá acarretar as seguintes penalidades:
-1ª e 2ª ocorrências no atraso da devolução de material: penalidade de 15
(quinze) dias sem usar os serviços da Biblioteca (Computadores e
empréstimos);
-da 3ª ocorrência em diante: o caso será encaminhado à Coordenação da
Escola, a qual aplicará penalidade prevista no presente Regulamento ou no
Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI-SP.
Art.20°-O usuário que não devolver à biblioteca o material retirado por
empréstimo no prazo estipulado, ficará impedido de um novo empréstimo até
que sua situação esteja regularizada.
§1º-Os usuários que permanecerem em débito de materiais ficam impedidos
de renovar o cadastro para o próximo período enquanto não quitarem tais
obrigações.
§2º-Será considerado como atraso, o material que for entregue dentro do
prazo de 15 dias, após esse prazo o caso será enquadrado no artigo 21º. e
seguirá as penalidades cabíveis do referido artigo.
Art.21°-Em caso de extravio ou danos no material emprestado, o usuário deve
indenizar a biblioteca repondo o material extraviado ou, se for o caso,
reencadernando a obra danificada.
§1°-No caso do material a ser substituído não for encontrado com as mesmas
características, ser-Ihe-á indicado outro título similar.
§2°-No caso de atraso ou extravio de materiais emprestados por Empréstimosentre-Bibliotecas (EEB), o usuário receberá as penalidades previstas neste
regulamento.
§3º-O material extraviado deverá ser ressarcido à biblioteca dentro de no
máximo 30 dias úteis.
§4º-O aluno formando que estiver em débito com a biblioteca, deverá
regularizar sua situação antes do término das aulas, mesmo que o prazo de 30
dias para o ressarcimento do material extraviado não tenha vencido.
Art.22°-Ao usuário que devolver o material emprestado direto nas estantes,
sem passar pela bibliotecária, ser-Ihe-á aplicada a penalidade do Artigo 19°.

