
 

 

 

 

 

 

 

 

REGIMENTO DA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, janeiro de 2017.  

 



REGIMENTO DA BIBLIOTECA 

 

OBJETIVO: 

A biblioteca da Faculdade S e q u e n c i a l  tem como foco principal o 

atendimento à comunidade interna e externa, e visa capacitar os 

usuários à utilização plena dos serviços e das ferramentas de acesso a 

informação.  Nosso objetivo é ser um polo de incentivo para o crescimento 

profissional e pessoal dos frequentadores. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

Segunda a sexta das 07:00 às 22:00 – Sábados das 08:00 às 12:00 

 

ACESSO AS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO 

A biblioteca da Faculdade Sequencial recepciona tanto discentes e docentes 

da Faculdade e também Escola Técnica, bem como funcionários e toda a 

comunidade em seu entorno. Usuários externos devem identificar-se ao 

funcionário da biblioteca apresentando um documento com foto, endereço e 

telefone para um breve cadastro, para ter acesso ao acervo e demais 

dependências. 

 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 
 

O acervo é composto por livros, periódicos, monografias e base de dados, 

abrangendo as áreas do conhecimento em que a Faculdade Sequencial atua. 

 

SERVIÇOS PRESTADOS PELA BIBLIOTECA 

Sistema de empréstimo 

 Discentes, professores e funcionários terão direito a pegar 
material bibliográfico emprestado. 

 

Facilidades de informações 

 Consultas por telefone; 

 Computadores multimídia e acesso à Internet; 

 Sumários correntes de periódicos; 



 Apoio à pesquisa; 

 Pesquisa através de Computação Bibliográfica; 

 Arquivo de recortes de jornais; 

 Serviços de DSI (Disseminação Seletiva de Informações); 

 Serviços de reprografia; 

 Sistema de reservas de publicações; 

 Seleção e aquisição de material bibliográfico; 

 Promoção de eventos como a Semana do Livro e da Biblioteca; 

 Incentivo à leitura; 

 Apoio na elaboração de trabalhos científicos de pesquisa, 
monografia e trabalhos de final de curso nos padrões da ABNT; 

 Áreas para estudo de usuários; 

 Apoio ao corpo docente, bem como ao estudo interdisciplinar. 
 

INSCRIÇÃO 

A inscrição para empréstimo domiciliar do material bibliográfico é facultada aos 

estudantes, docentes e funcionários que possuam vínculo institucional com a 

Faculdade Sequencial. Para isso, é necessário no primeiro acesso estar 

munido de documento com foto para cadastramento no sistema de bibliotecas.  

 

CONSULTA AO ACERVO FÍSICO E ON-LINE 

Os usuários têm livre ingresso as dependências e consulta ao acervo local e 

on-line através do endereço: 

http://sequencial.bnweb.org/scripts/bnportal/bnportal.exe/index 

 

EMPRÉSTIMOS, RENOVAÇÕES  

Para empréstimo de materiais é necessário que o usuário esteja cadastrado no 

sistema de bibliotecas. É vetado o empréstimo para usuários externos e 

discentes da Escola Técnica Sequencial, sendo possível apenas a consulta 

local.  

Livros podem ser retirados três exemplares distintos pelo prazo de 7 dias 

corridos (incluindo sábados, domingos e feriados). 

Periódicos podem ser retirados três exemplares distintos pelo prazo de 3 dias 

corridos (incluindo sábados, domingos e feriados). 

Obras indicadas com tarja vermelha e/ou bolinha dourada são apenas para 

consulta local, e seu empréstimo domiciliar não é permitido.  

A renovação pode ser feita até três vezes, desde que a obra não tenha reserva.  

http://sequencial.bnweb.org/scripts/bnportal/bnportal.exe/index


É vetada a retirada, reserva e renovação em nome de terceiros. A devolução 

pode ser efetuada pelo usuário ou representante.  

O usuário que possuir débito na biblioteca fica impedido de retirar qualquer tipo 

de material, bem como renovar ou reservar, exceto para consulta local.  

A Biblioteca reserva-se o direito de alterar prazos, exigir devolução e vetar a 

saída de qualquer material bibliográfico, desde que assim determinem. 

 

RESERVA 

A reserva pode ser efetuada presencialmente e/ou on-line para materiais 

emprestados. Não é permitida a reserva de obras que estejam disponíveis no 

acervo.  

 

PRAZOS, DEVOLUÇÕES E MULTAS. 

O usuário deve observar o prazo de devolução informado no ato do 

empréstimo. Material em atraso será cobrado multa por dia e por exemplar. A 

cobrança da multa será feita no boleto da mensalidade, respeitando os prazos 

de fechamento financeiro da instituição.   

O não recebimento do e-mail do aviso de vencimento, não isenta o pagamento 

da multa gerada por atraso. No caso de perda ou dano, deve repor pelo mesmo 

título e edição atualizada. Se houver atraso, deverá pagar também a multa. 

Casos distintos dos acima citados serão resolvidos pelo Bibliotecário e Direção 

da Faculdade Sequencial.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

É expressamente proibido fumar nas dependências da biblioteca, bem como o 

consumo de alimentos e bebidas, e o uso de aparelhos sonoros ou telefones 

celulares.  

Não é permitido o acesso à biblioteca com bolsas, mochilas, malas, fichários ou 

semelhantes. Para maior segurança e conforto a biblioteca disponibiliza 

armários guarda-volumes. Não nos responsabilizamos por quaisquer objetos 

deixados no interior dos guarda-volumes e/ou na biblioteca.  

O ambiente da biblioteca foi projetado para o estudo e pesquisa. É 

imprescindível manter silêncio.  

O usuário está sujeito aos requisitos disciplinares estabelecidos acima. Caso 

ocorra infração disciplinar, estará sujeito às penalidades cabíveis.  



Alegar desconhecer o regulamento não dispensa o usuário das penalidades 

constantes nesse regulamento.  

A Faculdade Sequencial reserva-se o direito de modificar o regulamento de 

acordo com as necessidades e demandas.  


