
  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 

FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 012/2022  
 
 

Normatiza o funcionamento da Biblioteca 
da Faculdade Municipal de Palhoça (BU-
FMP). 

 
 

O Presidente do Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP, no uso 
de suas atribuições, considerando a deliberação e aprovação em reunião no dia 19 
de setembro de 2022, 
 
 

R E S O L V E: 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A Biblioteca da FMP tem como objetivo principal em ser a referência de 
unidade de informação em ensino superior no município da Palhoça, logo tem a 
pretensão de: 
 
I - Suprir toda a comunidade acadêmica com informações necessárias ao bom 
desenvolvimento dos cursos ministrados na unidade de ensino, funcionando assim 
como um centro de estudos e pesquisas para a comunidade acadêmica e 
palhocense. 
II - Integrar o corpo docente e discente através dos serviços oferecidos, 
incentivando a circulação da informação e o aprimoramento do ensino. 
III - Oferecer serviços de formação e auxílio ao público (tutoriais) nas questões 
relativas a pesquisas bibliográficas, a elaboração, normalização e apresentação de 
trabalhos científicos e/ou acadêmicos. 
IV - Atender a comunidade externa, estimulando a consulta ao acervo 
bibliográfico local. 
 
Art. 2º A Biblioteca da FMP tem a missão de produzir, compartilhar e disseminar 
conhecimentos por meio do ensino, pesquisa e extensão, promovendo o 
desenvolvimento humano, intelectual, tecnológico e sustentável. Seu objetivo 
específico é ser a referência em promover o acesso à informação dentro da 
Faculdade através de Educação emancipadora, consciência ética, inclusão social, 
promovendo a conscientização da comunidade acadêmica quanto à 
responsabilidade social, sustentabilidade, justiça social e incentivando ações 
empreendedoras para uma sociedade melhor. 
 
Art. 3º A biblioteca propicia suporte aos cursos oferecidos na instituição com acervo 
disponível para consulta local e empréstimo domiciliar para a comunidade 



  

acadêmica, sala de estudos equipada com computadores com acesso à internet e 
equipe para auxiliar no atendimento à comunidade acadêmica. 
 
Art. 4º A equipe da BU-FMP conta com (03) três funcionários, sendo (01) 
bibliotecária com registro no CRB e (01) Auxiliar de biblioteca e (01) estagiária da 
área de Pedagogia. 

 

CAPÍTULO II 

DOS SERVIÇOS E DA ESTRUTURA OFERECIDOS 

Art. 5º A BU-FMP preza por prestar serviços que garantam a autonomia do 
estudante, assim como ser uma ponte entre o aprendizado dentro e fora de sala de 
aula. Na Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços a todos da comunidade 
acadêmica: 

I - Consulta ao acervo da biblioteca: livros, revistas, periódicos científicos, 
jornais, catálogos, teses, dissertações, monografias, projetos, dicionários, material 
multimídia, mapas, e afins. 

II - Sala de estudos em grupo, com capacidade para doze (20) pessoas, dez 
(10) pessoas nas mesas, dez (10) pessoas nos computadores. 

III - Levantamento bibliográfico; 

IV - Empréstimo domiciliar, reserva e renovação de livros; 

V - Orientações e informações acadêmicas de como utilizar a biblioteca com 
mais praticidade e encontrar informações precisas e de relevância; 

VI - Orientações para bases de dados disponibilizadas gratuitamente e de outras 
instituições; 

VII - Disponibilizar informações do catálogo de títulos disponíveis no acervo da 
biblioteca e o depósito legal da produção científica da FMP, através do link: 
https://tinyurl.com/fmpmonografias 

VIII - Serviços de referências como contato pelo WhatsApp, através do número 
(48) 88467966. 

Art. 6º Até o atual momento (16/08/2022), o acervo da BU-FMP contabiliza:  

TIPO TÍTULOS EXEMPLARES 

Livros 5.923 13.305 

Monografias 1001 1001 

Mídias 294 377 

Mapas 46 46 e 1 globo 

Outros materiais de pesquisa 165 342 



  

Art. 7º O acervo bibliográfico tem sua expansão prevista com alocação de recursos 
orçamentários de cronograma econômico-financeiro da Prefeitura Municipal da 
Palhoça. Dessa forma, a expansão do acervo é feita por meio de licitações, através 
de solicitação sistemática dos professores e coordenadores, conforme necessidade 
de atualização nas áreas lecionadas, bem como atender a demanda de todos os 
cursos.   

Art. 8º Atualmente BU-FMP possui uma sala de estudos equipada, com:  

EQUIPAMENTO Nº DESCRIÇÃO 

Computadores 10 Intel-Core i3- 8GB RAM – HD 110GB 

Pontos de rede local 17 Sendo 3 para uso geral  

Pontos de Wi-Fi 1 “Convidados Biblioteca” – senha no 

balcão 

Tomadas 22 Sendo 5 para uso geral 

 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 9º O horário de funcionamento estabelecido é das 7h às 21h, de segunda a 
sexta, durante o período letivo. No período de férias escolares, o atendimento 
poderá sofrer alterações no horário de acordo com a Direção Administrativa.  
 

CAPÍTULO IV 

DO PÚBLICO ATENDIDO 

Art. 10 A Biblioteca atende a comunidade acadêmica da FMP - docentes, 
discentes, técnicos administrativos - assim como a comunidade externa que reside 
no município de Palhoça. 
 

CAPÍTULO V 

DA CONDUTA DO PÚBLICO ATENDIDO 

Art. 11 Como unidade de informação que preza pelo compartilhamento e disseminação de 
conhecimento científico, a Biblioteca Universitária pede ao seu público que se comprometa 
a: 
 
I - Cuidar do material bibliográfico emprestado, sendo: não riscar, rasurar, retirar folhas, 
amassar, sujar ou cometer algum dano físico nos materiais do acervo. Sujeito à reposição 
do(s) material (is). 



  

II - Devolver todo o material emprestado antes do período de férias ou afastamento por 
tempo prolongado ou trancamento de matrícula; 
III - Respeitar os colaboradores da Biblioteca (conforme consta no artigo 331 do Código 
Penal como decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e acatar as instruções de 
acordo com as normas existentes de convívio dentro da Biblioteca e da Faculdade; 
IV - Compreender e obedecer à Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610, de 19 de 
Fevereiro de 1998.) que determina que a reprodução de livros e documentos apenas 
poderá ser feita para fins acadêmicos, para uso próprio e sem fins lucrativos; 
V - Respeitar os horários de atendimento da Biblioteca; 
VI - Manter o silêncio; 
VII - Preservar o patrimônio e o acervo da Biblioteca. 
 
Art. 12 A Biblioteca desencoraja ações como: 
I - Entrar com qualquer tipo de comida, bebida (exceto água);  
II - Entrar com objetos ou equipamentos que perturbem o silêncio no ambiente para outras 
pessoas estudarem; 
III - Entrar sem camisa ou em trajes de banho, inadequados para se transitar em uma 
Faculdade; 
IV - Falar ao celular. Use o espaço de área comum, fora da Biblioteca para realizar e 
receber ligações; 
V - Entrar com animais, exceto cão-guia, conforme a Lei nº 11.126, de 27 de junho de 
2005. 
 
 

CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES DISCIPLINARES 

 
Art. 13 O usuário que, sem autorização, retirar qualquer material bibliográfico da Biblioteca 
será penalizado na forma deste regulamento e, se preciso, com anuência da Comissão de 
Ética da FMP. Em casos de extravios ou danos em obras emprestadas ou consultadas, o 
usuário deverá indenizar a Biblioteca com a reposição da mesma obra - caso a edição da 
obra esteja esgotada, será indicado outro título de interesse da Biblioteca e de igual valor 
para a reposição. 
 
Art. 14 A comunidade acadêmica em geral está apta a receber suspensão de empréstimos 
caso não cumpram os prazos para devolução de materiais emprestados. Somente será 
concedida a liberação do empréstimo pela bibliotecária, após o usuário ter quitado a 
suspensão ou reposição previstas para obras extraviadas ou danificadas. 
 
 Art. 15 É terminantemente proibido fumar na Biblioteca, conforme Lei nº 903, de 05 de 
dezembro de 1988, devido ao risco de incêndio no local. 

 

CAPÍTULO VII 

DO CADASTRO 

Art. 16 O cadastro para utilização de serviços e acervo da Biblioteca é exclusivo para a 
comunidade acadêmica da Faculdade Municipal de Palhoça, discentes regularmente 
matriculados nos cursos, docentes e colaboradores. 
 
Art. 17 Para utilização dos serviços da Biblioteca é necessário a apresentação de 
documento com foto e do curso para identificação no balcão de informações e registro do 



  

uso do local. Pessoas que não atendam às disposições acima estarão sujeitas a ter o seu 
cadastro cancelado na base de dados interna da Biblioteca como: 
I - Discentes em processo de trancamento e cancelamento de matrícula; 
II - Discentes egressos; 
III - Professores e colaboradores em rescisão de contrato de trabalho; 
IV - Pessoas com pendências administrativas com a FMP. 
 
 

CAPÍTULO VIII 

DO EMPRÉSTIMO E CONSULTA 

 
Art. 18 A quantidade de materiais disponível para empréstimo domiciliar e o prazo 
estabelecido para devolução variam de tipo de público: 
 

PÚBLICO QUANTIDADE PRAZO 

Graduação 03 07 

Graduação no TCC 05 15 

Funcionários 03 07 

Professores 10 90 

Comunidade Externa apenas consulta local apenas consulta local 

 
Art. 19 Estudantes das últimas fases da graduação regularmente matriculados poderão 
realizar empréstimos de obras no período de recesso escolar (férias). 
 
Art. 20 O número de unidades permitidas para empréstimo, simultaneamente, também 
varia de acordo com o material utilizado (Vide tabela abaixo): 
 

MATERIAL QUANTIDADE 

Livros variando conforme tipo de público 

Material de consulta (etiqueta dourada) apenas consulta local 

Obras de referência apenas consulta local 

Obras Raras e especiais apenas consulta local 

Periódicos apenas consulta local 



  

Monografias/Teses/Dissertações apenas consulta local 

Mapas apenas consulta local 

CDs e DVDs 03 

 
Art. 21 A consulta de materiais de consulta local será aberta ao público em geral e o 
acesso poderá ser feito através dos terminais de computadores na Biblioteca (exceto 
quando medidas preventivas que vigoram na instituição não permitam o uso concomitante 
dos PCs) e através do link: https://tinyurl.com/fmpacervo 
 
Art. 22 As obras que possuem somente um (01) exemplar no acervo ficarão disponíveis 
apenas para consulta local, com exceção de livros que não são adotados nas ementas dos 
cursos e, que não tenham procura ou reserva. 
 
 Art. 23 A pessoa que pega materiais emprestados na BU-FMP é a única responsável por 
seu empréstimo, não podendo emprestá-la para terceiros. Caso haja extravio de materiais 
por esse motivo, a pessoa deverá repor os livros perdidos com títulos iguais ou similares 
na mesma área. 
 
Art. 24 Os prazos para empréstimos devem ser rigorosamente observados. Na dúvida da 
data de devolução, a pessoa pode se utilizar dos canais de contato da Biblioteca como 
telefone, e-mail institucional, mensagem via WhatsApp e presencialmente. 
 
Art. 25 Depois de utilizado, o material bibliográfico de consulta local deverá ser devolvido 
no balcão de atendimento para que seja recolocado nas estantes pelos colaboradores da 
biblioteca. 
 
Art. 26 A biblioteca reserva o direito de alterar prazos e horários, exigir devoluções e vetar 
a saída de qualquer material do acervo, incluindo os de consulta local. 
 
 

CAPÍTULO IX 

DO USO DO GUARDA-VOLUMES 

Art. 27 Ao entrar na Biblioteca, os usuários devem guardar bolsas, sacolas, pastas, 
mochilas e similares no guarda-volumes. São permitidos materiais de uso de estudo como 
cadernos, livros, lápis, canetas, borrachas, notebooks, periféricos e eletrônicos para uso 
individual e de sua responsabilidade. 
 
Art. 28 O guarda-volumes é de uso exclusivo para guardar os pertences dos usuários 
enquanto estiverem na Biblioteca, e se responsabilizará pelo extravio e/ou quebra da 
chave e chaveiro do guarda-volumes, pelos danos e serviços de chaveiro para reaver seus 
pertences. A Biblioteca não se responsabiliza por objetos pessoais esquecidos ou 
deixados nos guarda-volumes. 
 

CAPÍTULO X 

DODEVOLUÇÃO/RENOVAÇÃO DE RESERVAS 

Art. 29 Para devolver materiais bibliográficos o usuário deverá se dirigir ao balcão de 
atendimento e aguardar o registro no sistema. 



  

 
Art. 30 No caso de haver atraso, o material deverá ser devolvido pessoalmente pelo 
usuário. Para cada dia de atraso na devolução, o usuário não poderá pegar livros por três 
(03) dias consecutivos. A suspensão será cumulativa. 
 
Art. 31 A renovação do empréstimo dos materiais bibliográficos, podem ser feitas 
pessoalmente, no balcão de atendimento, por e-mail, por telefone ou através do whatsapp 
da biblioteca.  
 
Art. 32 Poderão ser feitas até 03 (três) renovações consecutivas, pelo mesmo prazo 
estipulado para empréstimo, se não houver reserva da obra.  
 
Art. 33 O bibliotecário responsável poderá definir datas e procedimentos não previstos 
neste regulamento.  
 
Art. 34 As reservas serão registradas e atendidas na ordem cronológica em que forem 
efetuadas e também podem ser solicitadas presencialmente e através de todos os nossos 
meios de comunicação. 
 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 35 É obrigatório o atestado da Biblioteca de “nada consta”, quando da fase de 
instrução de processos de renovação ou trancamento de matrícula, de transferência de 
estudantes, de preparação para colação de grau, exoneração de docentes, funcionários 
técnico-administrativos, autorização para afastamento para trato de assuntos particulares 
ou correlatos.  
 
Art. 36 Aos usuários que, depois de advertidos, mantenham o desrespeito pelas 
disposições deste regulamento será aplicada sanção que poderá levar à suspensão deste 
serviço e a outras sanções, conforme o regimento da FMP.  
 
Art. 37 Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela bibliotecária 
responsável, com anuência da direção da FMP.  
 
Art. 38 Esta resolução foi aprovada pelo CONFAP no dia 19 de setembro de 2022 e entra 
em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições e atos em contrário. 
 
 
Palhoça, 19 de setembro de 2022.  
 
 
 
 

Professor Me. Fábio Henrique Pereira 
Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça 


