
 

 

 

Biblioteca Prof. Rubens Limongi França 

I.  REGULAMENTO 

Art. 01. O presente Regulamento contém as normas que regem e orientam as rotinas dos serviços 
prestados pela Biblioteca Prof. Rubens Limongi França, localizada no térreo da Escola Paulista de 
Direito, situada na Avenida Liberdade 956 – São Paulo; 
 
Art. 02. Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários da Biblioteca, independente da sua 
condição de enquadramento. 

 
II. USUÁRIOS 

Art. 03. São considerados usuários da Biblioteca: professores, alunos, ex-alunos e funcionários da 
Escola Paulista de Direito devidamente identificados.  
 

Art. 04. Para os alunos a inscrição será válida durante o período que efetivamente freqüentarem o 
curso, ou seja, se houver o trancamento da matrícula ou a desistência do curso a inscrição será 
cancelada. Para os funcionários e professores, a partir do momento do cancelamento do contrato de 
trabalho a inscrição na Biblioteca estará cancelada. 

III. DO ACERVO 

Art. 05. O acervo da Biblioteca é formado por: 
 
a) Livros: materiais disponíveis para empréstimo  
 
b) Dicionários, enciclopédias, DVD’S, periódicos, que deverão ser consultados na Biblioteca ou Sala 
de Leitura: materiais disponíveis somente para consulta, verificar com equipe biblioteca quais são 
esses materiais. 

 
 
IV. DO PRAZO DE EMPRÉSTIMO E QUANTIDADES DE VOLUMES 

Art. 06. O material cujo empréstimo é permitido terão os prazos considerados como dias úteis, 
conforme segue: 
 



 

 

- Alunos graduação e pós-graduação semanal 4 (quatro) exemplares, por 7 (sete) dias. Durante o 
período de férias acadêmicas o prazo para devolução será de 20 (vinte) dias. 

- Alunos de pós-graduação On line 2 (dois) exemplares por 15 dias. 

- Professores e Funcionários: até 4 (quatro) volumes, por 14 (quatorze) dias. Durante os períodos de 
férias acadêmicas o prazo para devolução será de 30 (trinta) dias. 
 
Parágrafo único: Material de Referência como VADE MACUM e CÓDIGO deverão ser devolvidos no 
mesmo dia na biblioteca e após as 22h na recepção. 

 

V. DA RESERVA DO MATERIAL EMPRESTADO 

 
Art. 7. As reservas serão registradas e atendidas, rigorosamente, na ordem cronológica em que foram 
efetuadas, podem ser realizadas pelo próprio aluno pelo portal da biblioteca ou pessoalmente. 
 
Art. 8. O material reservado ficará à disposição do solicitante por 24h. (24 horas); caso não seja 
retirado nesse prazo, passará ao usuário seguinte ou retornará à estante. 
 
Parágrafo primeiro: Ao usuário não será permitida a reserva de publicações que já se encontrem em 
seu poder. 
 
 

VI. DA RENOVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO 

Art. 09. A renovação do empréstimo será permitida desde que o material não esteja reservado por 
outro usuário. 
 
Art. 10. A renovação deverá ser feita pessoalmente, no balcão da Biblioteca, devendo o usuário 
apresentar a obra ao atendente. 
 
Art. 11. Será renovado o empréstimo do material, desde que o usuário não esteja em atraso. 
 

VII. DA DEVOLUÇÃO 

Art. 12. O material retirado por empréstimo deverá ser devolvido na biblioteca até as 22h, após esse 
horário pode ser deixado na recepção. 

VIII. DOS SERVIÇOS OFERECIDOS 

Empréstimo Domiciliar para usuários vinculados à Escola Paulista de Direito através do link 

http://intranet.epd.edu.br/Sophia_web/; 
 
Pesquisa e levantamento bibliográfico no catálogo da Biblioteca e/ou acervo de outras instituições 
sobre determinado autor ou assunto; 
 



 

 

Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos, que consiste na habilitação do aluno a 
utilizar as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

Ficha Catalográfica; 
 
Serviços de alerta com exposição de novos livros e periódicos ao público da Biblioteca; 
 
Disseminação seletiva da informação técnico-científica cultural e educacional. Que consiste em aviso 
aos usuários sobre a chegada de materiais de seu interesse; 
 

Terminais de consulta em nosso acervo e acesso a internet;  

 

IX. DO ACESSO À INTERNET E USO DOS COMPUTADORES 

 
Art. 13. O usuário poderá a qualquer tempo, solicitar aos funcionários da Biblioteca, orientação para 
os recursos da Internet, Correio Eletrônico e Aplicativos, facilitando o seu desempenho e uso 
racional; 

Art. 14. O acesso à Internet e Correio Eletrônico são para uso exclusivo das atividades acadêmicas, 
sendo vetado os acessos a sites de recreação, jogos, Chat, eróticos, bem como recebimento ou envio 
de mensagens de cunho particular. A Biblioteca se reserva ao direito de monitorar o acesso aos 
computadores, alertando o usuário quando do uso indevido através de advertência feita pelo 
coordenador pedagógico, podendo, no caso de reincidência, vetar o seu uso por um bimestre; 

Art. 15. É vetado ao usuário interferir/alterar configurações dos equipamentos, bem como realizar 
download de programas, salvo se monitorado por pessoal autorizado (funcionários do grupo de 
informática); 

Art. 16. É vetado ao usuário interferir/alterar configurações dos equipamentos, bem como realizar 
download de programas, salvo se monitorado por pessoal autorizado (funcionários do grupo de 
informática); 

Art. 17. O usuário poderá a qualquer tempo, solicitar aos funcionários da Biblioteca, orientação para 
os recursos da Internet, Correio Eletrônico e Aplicativos, facilitando o seu desempenho e uso 
racional. 

XI. DOS DEVERES DOS USUÁRIOS 

Comunicar qualquer mudança de dados como telefone, endereço e e-mail;  
 
Repor o material, em caso de extravio ou danos ao material (rasuras, anotações, falta de páginas, 
etc.); 
 
Comunicar imediatamente à Biblioteca a eventual perda do material sob sua responsabilidade ou 
estrago observado, tais como: riscos, recortes etc.;  
 
Respeitar as normas para uso dos computadores da Biblioteca. 



 

 

 
Não fazer uso de telefone celular ou qualquer outro aparelho sonoro, não comer ou beber e, durante 
a permanência no local promover o silêncio. 
 
XII. DAS PENALIDADES 

Art. 18. Até a próxima revisão e atualização, estão previstas as seguintes penalidades: 
 
(a) Em caso de atraso na devolução, o usuário ficará bloqueado pelo dobro de dias, caso apresente 
atestado ou declaração que justifique sua falta, penalidade será revogada.  

(b) O usuário que estiver em atraso na devolução de qualquer material, constar em seu nome 
materiais extraviados ou danificados, não poderá fazer um novo empréstimo ou reserva, até ser 
desbloqueado; 
 
(c) A não reposição do material extraviado ou danificado implica em cancelamento da inscrição do 
usuário na Biblioteca e pagamento do valor integral do exemplar que foi extraviado; 
 
XIII. DAS COBRANÇAS 
Art. 19. Para cobrança do material bibliográfico a ser devolvido, a Biblioteca tomará as seguintes 
providências junto ao usuário: 
 
• Telefonema; 
• E-mail; 
 
XIV. DO HORÁRIO 
Art. 20. Nos dias letivos, os horários de funcionamento são os seguintes: 
 
(a) De segunda à sexta feira das 8h às 22h; aos sábados quinzenais das 8h às 16h.  

 
(b) No período de férias acadêmicas a Biblioteca funcionará de acordo com horários a serem 
divulgados no período que as antecede em cartazes fixados na biblioteca. 
 

Parágrafo Único: O horário estabelecido poderá ser justificadamente alterado, sob aprovação da 
Diretora Pedagógica, atualmente Soraia Dumbra. 

 
XV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 21. Nos casos de faltas graves ocorridas na Biblioteca, o usuário poderá ser suspenso ou ter sua 
inscrição cancelada. 

Sugestões ou reclamações deverão ser encaminhadas aos funcionários da Biblioteca pessoalmente 
ou pelo Email: biblioteca@epd.edu.br 

Equipe Biblioteca: 
Marieta Brecht CRB8/ 10834 – Bibliotecária. 
Muza Correia – Auxiliar de Biblioteca. 
 
         São Paulo Julho de 2019. 


