


1. A Biblioteca é de livre acesso para consulta ao seu acervo e serviços destinados

ao público,  por  toda  a  comunidade  educacional  do IFMA/São Luís  ‐  Monte

Castelo, nos dias e horários de funcionamento.

2. Não  é  permitido  o  acesso  ao  acervo  de  usuários  portando  pasta,  mochila,

classificador,  bolsa,  apostila,  caderno, livro,  pacote,  sacola  ou similares  ‐  os

quais deverão ser guardados anteriormente no guarda‐volumes.

1. A  chave  do  guarda‐volumes  fica  sob  a  responsabilidade  do  funcionário  de

atendimento  ao  público,  que  deverá  ser  entregue  ao  usuário  devidamente

cadastrado  na  Biblioteca,  com  a  apresentação  de  um  documento  de

identificação oficial com foto, atendendo a disponibilidade do momento.  

2. Ao  sair  do  acervo,  o  usuário  deve  fazer  a  devolução  da  chave  do  guarda‐

volumes para o funcionário de atendimento, e receber o seu documento de

identificação.

3. Se  a  chave  do  guarda‐volumes  for  extraviada  pelo  usuário,  este  deverá

substituí‐la imediatamente, sem prejuízo de uso pelo público.

1. O  acervo  da  Biblioteca  pode  ser  consultado  no  terminal  WEB/SOPHIA,

disponível  junto  ao  balcão  de  atendimento,  ou  através  site:

https://montecastelo.ifma.edu.br/ibiblio/

2. Ainda no terminal de consulta na Biblioteca ou no site ‐  após a pesquisa, o

usuário deve anotar os dados para localizar a(s) obra(s) nas estantes, que são:

classificação e a notação do livro pesquisado. O conjunto desses itens forma

Acesso à Biblioteca

Uso do Guarda-volumes

Consulta Online ao Acervo
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tecnicamente o NÚMERO DE CHAMADA, na área de Bibliotecas. Na tela abaixo,

o número de chamada está localizado do lado esquerdo, parte superior.

ATENÇÃO!  QUANDO  FOR  BUSCAR  A  OBRA  NO  ACERVO/ESTANTE  ‐  O  MESMO

NUMERO DE CHAMADA  ANOTADO PREVIAMENTE, FICA LOCALIZADO NA ETIQUETA

BRANCA, NO DORSO/LOMBADA DA OBRA. ESSAS INFORMAÇÕES SÃO O ENDEREÇO

DO LIVRO NA ESTANTE.

1. Para  o  usuário  solicitar  empréstimo  local  ou  domiciliar  de  obras,  é  necessário  se

cadastrar na Biblioteca.

2. É indispensável à apresentação de um documento de identificação oficial com foto,

para a realização do empréstimo de publicações.

3. Os  alunos  podem  apresentar  também  a  Carteira  de  Estudante  atualizada,  e  os

docentes e funcionários administrativos, o crachá funcional do IFMA.

Empréstimo de Publicações
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4. O empréstimo é pessoal e intransferível. O usuário não deve repassar materiais sob

sua responsabilidade para outrem.

5. O usuário é responsável pela guarda e conservação dos materiais emprestados em seu

nome.

6. Os  livros  que  contêm  em  seu  dorso  ou  lombada  etiquetas  de  cor  “laranja”  são

destinados somente à consulta local.

1.  O usuário deverá preencher uma ficha que se encontra com o funcionário do Serviço

de Atendimento ao Público, registrando seus dados pessoais (nome legível, numero

da matrícula/IFMA, número da Carteira de Identidade e tipo de usuário ‐ se aluno ou

servidor).

2. Após  confirmação  do  cadastro,  o  usuário  retornará  ao  Serviço  de  Atendimento,

apresentando um documento de identificação oficial com foto, a fim de gerar senha

numérica com 06 (seis) dígitos para então, realizar empréstimos.

3. O  cadastro  deve  ser  renovado  anualmente.  O  usuário  será  comunicado  sobre  o

vencimento de validade do cadastro, através do seu e‐mail.

4. Não será realizado o cadastro de alunos com matrícula trancada ou em processo de

trancamento e cancelamento de matrícula ou evadido.

1. É o empréstimo de publicações para serem consultadas somente no próprio

ambiente da Biblioteca.

2. Para adentrar no acervo geral e localizar ou consultar qualquer obra, não é necessário

apresentar o documento de identificação.

3. As  publicações  solicitadas  para  circulação  local  poderão  ser  retiradas  mediante

empréstimo no balcão de atendimento, com devolução até às 20h45minh do mesmo

dia do empréstimo.

4. A quantidade de obras obedecerá à mesma para empréstimo domiciliar.

Como se Cadastrar                                

Empréstimo Local
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5. Caso  o  usuário  não  devolva  a(s)  obra(s)  emprestada(s)  para  consulta  local  será

cobrada multa diária, de acordo com quantidade de obras retiradas.

1. O empréstimo domiciliar  de publicações será permitido somente aos usuários com

vínculo institucional ativo, devidamente cadastrado na Biblioteca. No caso de alunos,

que estejam regularmente matriculados. 

2. Docentes e servidores administrativos inativos, em processo de aposentadoria ou que

estejam afastados regularmente deste Instituto, para participarem de cursos fora do

âmbito  institucional,  assim  como  todo  e  qualquer  membro  da  comunidade

educacional  deste  Instituto  com  pendências  administrativas,  será  vedado  o

empréstimo de obras.

3. O  empréstimo  para  alunos  com  mais  de  um  perfil  no  sistema  educacional  do

IFMA/São  Luís  ‐  Monte  Castelo  são  cumulativos,  levando  em  consideração  a

necessidade de estudo e pesquisa para mais de um curso.

4. Não  será  permitido  ao  usuário  o  empréstimo  concomitante  de  mais  de  01  (um)

exemplar do mesmo título e autor, ou seja, da mesma obra.

PERFIL DO USUÁRIO
 MATERIAL

INFORMACIONAL

QUANTIDADE

POR

EMPRÉSTIMO

PRAZO DE

EMPRÉSTIMO

QUANTIDADE

MÁXIMA DE

OBRAS

Alunos dos Cursos do Ensino
Médio, Técnico ou Superior

Livro Técnico ou
Didático 04 15 dias

07Obra Literária
03 30 dias

Alunos de Cursos de Pós‐
Graduação

Livro Técnico ou
Didático 04 20 dias

06Obra Literária
02 30 dias

Professores
Ativos

Livro Técnico ou
Didático

04 20 dias

Empréstimo Domiciliar

Prazo e Quantidade de Obras para Empréstimo

5



06
Obra Literária 02 30 dias

Funcionários
Administrativos

Ativos

Livro Técnico ou
Didático 02 10 dias

05Obra Literária 03 30 dias

1. Terminado o prazo de empréstimo, o leitor poderá renovar a obra por 05 (cinco) vezes

consecutivas pelo terminal WEB, e quantas vezes desejar pelo balcão de atendimento,

pessoalmente, caso  obra não tenha sido reservada por outro usuário, ou que a data

de devolução não esteja vencida.

2. Para  renovar  online  acesse  o  site  https://montecastelo.ifma.edu.br/ibiblio/.  Faça  o

login  (digitando  o  número  de  matrícula  e  senha  da  biblioteca)  e  clique  em

Circ./Renovação. Após a visualização das Circulações abertas, marque a(s) obras que

deseja  renovar.  Depois  clique  em  RENOVAR  itens  selecionados.  Observe  que  as

informações referentes ao(s) empréstimo(s) são exibidas ao lado de cada item.  São

elas:  título,  número de chamada,  biblioteca a qual  pertence,  data de saída e data

prevista para devolução.

3. A justificativa de atraso na entrega da publicação, por impossibilidade de acesso à

renovação do empréstimo online, não é aceita pela Biblioteca.

4. Em caso de impossibilidade de acesso online, o usuário deve fazer a renovação no

balcão de atendimento.

5. É obrigatória a apresentação da obra para renovação no balcão de atendimento.

6. A reserva das obras emprestadas é nominal, obedecendo, rigorosamente, a ordem

cronológica das solicitações.

7. A publicação ficará disponível para o usuário solicitante pelo prazo de 48 horas, sendo

que o dia da devolução não será considerado, somente a partir do dia seguinte. 

8. O  usuário  deve  ficar  atento  ao  prazo  de  devolução  da  obra  reservada,  a  fim  de

acompanhar a solicitação de reserva. 

9. Assim que a obra for devolvida, o usuário receberá um e‐mail automático avisando

sobre a disponibilidade do item, ou pessoalmente no Serviço de Atendimento.

10. Expirado o prazo da reserva, o usuário será cancelado imediatamente e a publicação

será emprestada para o próximo solicitante da lista de espera.

Renovação e Reservas de Publicações
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11. Não serão aceitas reservas de obras já em poder do próprio usuário ou disponível no

acervo. A reserva é somente para a obra que encontrar‐se emprestada.

1. Terminado  o  prazo  de  empréstimo,  caso  a  publicação  não  tenha  sido  renovada,

deverá ser devolvida à Biblioteca.

2. O usuário deve se dirigir ao balcão de atendimento, devolver e aguardar a baixa no

sistema. 

3. O usuário deve observar o prazo de devolução na papeleta fixada no verso da capa da

obra emprestada, evitando multa diária e pendências.

4. A  Biblioteca  envia  e‐mails  com  avisos  diversos.  Mantenha  sempre  seu  e‐mail

atualizado.

5. A  FALTA  de  recebimento de  e‐mails,  NÃO  INSENTA  o  usuário  das  cobranças  de

multas, em caso de atrasos na devolução.

6. Será cobrada multa aos usuários por cada dia e obra em atraso.

7. Durante o período de férias ou recesso não será cobrada multa, quando da devolução

da(s)  obra(s)  emprestada(s).  A  Biblioteca  determina  que  a  devolução  deva  ser

realizada até 07 (sete) dias após o término das férias ou recesso.

8. Não será cobrada multa aos sábados, domingos e feriados, uma vez que o sistema

SOPHIA, está programado para excluir esses dias.

9. A multa será abolida somente com apresentação de atestado médico referente ao

período prescrito. Sendo que apenas em alguns casos excepcionais, o não pagamento

da multa poderá ser apreciado e julgado o mérito pelo Coordenador da Biblioteca.

10. Para usuários com deficiência física não será cobrada multa por dia de atraso, porém,

cumprirá as mesmas normas referentes à circulação de publicações;

11. O usuário em débito com multa, reposição de obras ou suspensão perderá o direito de

solicitar  obras  emprestadas  até  a  quitação  do  débito.  Não  poderá  ainda,  solicitar

declarações,  certificados,  matrículas,  trancamento  de  curso,  ou  quaisquer  outros

documentos  institucionais,  que  necessitem  de  declaração  de  “NADA  CONSTA”

emitida pela  Biblioteca.

Devolução de Publicações
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12. O  usuário  poderá  ser  chamado  à  responsabilidade  se  não  devolver  a  obra  a  ele

confiada para uso local e domiciliar, bem como pelo dano doloso ou culposamente

causar a qualquer publicação que esteja sob a sua guarda.

13. O  valor  referente  à  multa  pode  ser  pago  em  agência  bancária  determinada  pelo

Instituto,  ou excepcionalmente, através  de  doação de publicações de  interesse  da

biblioteca, conforme negociação com a Coordenação.

14. Em caso de perda, furto, extravio ou de qualquer dano físico constatado no material, o

leitor deverá realizar sua reposição substituindo‐o. 

1. A multa é cobrada para os livros  devolvidos  com atraso, ou seja depois do prazo

determinado para o empréstimo.

2. A  multa  é  contabilizada  por  cada  obra  emprestada  e  a  cada  dia  de  atraso,  com

exceção de sábados, domingos e feriados.

3. O valor da multa por dia e obra e atraso é de R$1,00 (hum real). Deve ser pago direto

no  BANCO  DO  BRASIL,  AGÊNCIA  DO  BAIRRO  DO  JOÃO  PAULO,  ou  em  caixa

eletrônico, se o usuário for cliente. 

ATENÇÃO: Solicitar no Serviço de Atendimento, os dados necessários para

apresentar tanto na agência bancária, como para os procedimentos no caixa

eletrônico.

4. O usuário fica suspenso do Serviço de Empréstimo domiciliar até a quitação do débito

e apresentação do comprovante de pagamento, no balcão de atendimento, a fim de

dar baixa no sistema de gerenciamento da Biblioteca.. 

1. Zelar  pelos seus pertences ‐  bolsa,  mochila,  material  didático e/ou escolar,  sacola,

equipamento eletrônico ou outros materiais de sua propriedade ou uso. A Biblioteca

Multa

Normas de Uso da Biblioteca pelos Usuários
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não  se  responsabiliza  por  objetos  deixados  em  suas  dependências  durante  sua

ausência, ou guardados e esquecidos no guarda‐volumes.

2. Não é permitido no recinto da biblioteca: usar telefone celular para conversar ou ouvir

áudios, aparelhos sonoros, ingerir alimentos e bebidas.

3. Mantenha seu celular no silencioso.

4. Não fumar no ambiente da Biblioteca.

5. Não vender e/ou comercializar quaisquer produtos no âmbito da instituição.

6. Manter  o  silêncio,  a  polidez  e  a  ordem  com  atitudes  compatíveis  ao  ambiente,

durante a sua permanência na Biblioteca. Caso contrário, será passível de punição na

suspensão do direito de uso, e encaminhamento ao setor competente.

7. Zelar  pelo  material  informacional  da  Biblioteca,  não  rasurando,  riscando,  colando

papéis,  sujando,  amassando,  retirando  folhas,  ou  cometendo  quaisquer  tipos  de

danos ao acervo, contribuindo assim com a sua preservação.

8. Não remanejar ou desordenar qualquer mobiliário ou equipamento da biblioteca, sem

prévio consentimento da Administração da mesma.

9. Não praticar  jogos de qualquer natureza, eletrônicos ou não, dentro da biblioteca,

mesmo que o usuário esteja usando seu próprio equipamento, podendo o usuário ter

o direito de uso suspenso e ser encaminhado ao setor competente.

10. Utilizar as salas destinadas ao público, somente para estudo, pesquisa e leitura.

11. Os computadores com acesso à internet são de uso exclusivo para estudo e pesquisa.

As bibliotecas são os locais mais procurados por quem deseja estudar, ler e aprender
coisas novas.  Todas essas são atividades que demandam muita concentração e por isso o
silêncio é fundamental.

As conversas paralelas são sempre citadas como as que mais incomodam e impedem

a concentração (...).  Já é sabido que o excesso de barulho causa vários problemas a nossa

saúde,  criando  quadros de  dor  de  cabeça,  fadiga,  tontura,  aumento do estresse  e  tantas

outras. Tudo isso, é claro, colabora para que a concentração se torne cada vez mais difícil,

impedindo o aprendizado e a atividade que a pessoa deseja fazer na biblioteca. Disponível em:<

https://sensonore.com.br/placas‐de‐silencio...>.

� FALE EM VOZ BAIXA NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA. MANTER O

TOM DE VOZ MODERADO FAVORECE UM AMBIENTE MAIS TRANQUILO

PARA O ESTUDO E PESQUISA.

Se ligue! Qual a Importância do Silêncio nas Bibliotecas?
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� O AMBIENTE DA BIBLIOTECA É DE USO COLETIVO, LOGO, RESPEITE O

PRÓXIMO, O ESPAÇO E SUAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO.

MAIORES INFORMAÇÕES SOLICITEM AO FUNCIONÁRIO 

DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO.
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