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REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS 

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS 

Art. 1º O Empréstimo Entre Bibliotecas - EEB é o serviço que possibilita ao usuário o acesso aos 

recursos informacionais (livros, teses etc.) de outras bibliotecas, obtidos por meio do intercâmbio entre 

instituições colaborativas. 

Art. 2º O serviço de EEB divide-se em: 

I - Biblioteca fornecedora; 

II - Biblioteca solicitante. 

 

BIBLIOTECA FORNECEDORA 

Art. 3º A Biblioteca fornece materiais de seu acervo circulante, de acordo com o seu “Regulamento 

para Acesso e Uso da Biblioteca/CIR”. 

Art. 4º São atendidos pedidos encaminhados pelas bibliotecas da USP, Unesp e Unicamp e bibliotecas 

situadas na Grande São Paulo registradas no Conselho Regional de Biblioteconomia inscritas na Biblioteca. 

§ 1º Para as bibliotecas da USP, Unesp e Unicamp, os materiais poderão ser enviados por malote entre 

essas universidades. 

§ 2º As demais bibliotecas são responsáveis pela retirada e devolução do material emprestado. 

 

BIBLIOTECA SOLICITANTE 

Art. 5º A Biblioteca localiza e solicita documentos não disponíveis em seu acervo, para os usuários: 

I - alunos de graduação, pós-graduação e pós-doutorado da FSP;  

II - servidores docentes da FSP, em exercício ou aposentados; 

III - servidores técnicos e administrativos da FSP, em exercício ou aposentados. 

Art. 6º O usuário deve preencher formulário de EEB com os dados do material, com limite de três 

títulos, e assinar o termo de responsabilidade pela conservação e devolução no prazo estipulado.  
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§ 1º O serviço é gratuito, e oferecido para usuários e bibliotecas que não estejam com impedimento em 

seus cadastros. 

§ 2º O prazo de devolução é estabelecido pela biblioteca fornecedora do material. 

§ 3º A solicitação de renovação ou outras ocorrências devem ser informadas à Biblioteca, mediadora 

do processo. 

§ 4º As bibliotecas fornecedoras podem recusar a solicitação de empréstimo do material, de acordo 

com os seus regulamentos (limite no número de empréstimo etc.). 

§ 5º O atraso ou a não devolução do material implica em suspensão de empréstimos por EEB e de 

obras dos acervos das bibliotecas da USP. 
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