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REGULAMENTO PARA ACESSO E USO DA BIBLIOTECA/CIR 

ACESSO 

Art. 1º A Biblioteca está disponível para consulta a todo usuário interessado, no horário de 

funcionamento, respeitadas as normas do seu regulamento. 

Art. 2º Horário de funcionamento. 

§ 1º Período letivo:  de segunda a sexta-feira das 7h45 às 20h45. 

§ 2º Período de férias:  de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. 

§ 3º O calendário com o horário de funcionamento da Biblioteca está disponível no site 

http://www.biblioteca.fsp.usp.br. 

Art. 3º Podem ser usados, no ambiente da Biblioteca, computadores pessoais (notebooks, netbooks, 

tablets), cadernos, bloco de notas, folhas para anotações, publicações e similares. Não é permitida a entrada 

na Biblioteca de usuários portando bolsas, malas, pastas, animais, alimentos e bebidas.  

Art. 4º A Biblioteca não se responsabiliza pelos bens pessoais dos usuários ou por danos ocorridos nos 

seus equipamentos eletrônicos. 

Art. 5º A Biblioteca disponibiliza, mediante identificação, armários (guarda-volumes) com chaves 

para a guarda de pertences.  

§ 1º A utilização do serviço de guarda-volumes é restrita ao tempo de permanência do usuário na 

Biblioteca; 

§ 2º A Biblioteca não se responsabiliza pelos objetos deixados nos armários; 

§ 3º O usuário deverá ressarcir o valor da chave à Biblioteca em caso de perda ou extravio. 

Art. 6º Por segurança, o acervo está eletronicamente protegido. 

Art. 7º Deve ser observado o silêncio no ambiente da Biblioteca, sendo vedado o uso de celulares ou 

qualquer aparelho sonoro. 
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CONSULTA AO ACERVO 

Art. 8º A consulta é de livre acesso para as coleções gerais de periódicos, livros, teses, folhetos, CD-

ROM, DVD e outros. 

§ 1º A consulta ao acervo da Sala de Teses e Memória Bibliográfica da FSP é feita mediante 

solicitação. 

§ 2º Para consulta à Sala de Obras Clássicas e Raras o pesquisador deverá identificar-se, com 

documento, e preencher o ‘Termo de Autorização’ - ver “Regulamento para Acesso e Uso das Obras Raras e 

Clássicas”. 

§ 3º As obras consultadas deverão ser deixadas sobre as mesas, para que sejam guardadas pelos 

funcionários da Biblioteca. 

 

REPRODUÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Art. 9º A reprodução das publicações do acervo é permitida, de acordo com a Lei de Direitos Autorais 

(Lei nº 9.610, de 19/02/98), para fins acadêmicos, uso próprio, sem fins lucrativos e em uma única cópia. 

Parágrafo único. É vedada a reprodução dos documentos do acervo da Sala de Teses e Memória 

Bibliográfica da FSP e da Sala de Obras Clássicas e Raras. 

 

INSCRIÇÃO 

Art. 10. A inscrição é automática, no ato da matrícula ou admissão na Universidade, para os usuários 

USP participantes do empréstimo unificado, conforme Portaria GR-5.536, de 29/02/2012. 

§ 1º Denominam-se usuários USP: 

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

II - servidores docentes, em exercício ou aposentados; 

III - servidores técnicos e administrativos, com vínculo institucional ativo na USP. 

§ 2º O prazo de validade da inscrição dos alunos é de um ano, sendo renovado automaticamente a cada 

ano, no momento da matrícula. 

§3º Alunos com trancamento total da matrícula deixam de se enquadrar na categoria usuários USP. 
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Art. 11. A inscrição é facultada aos usuários: 

I - alunos que concluíram os cursos de graduação, pós-graduação ou pós-doutorado da FSP; 

II - alunos de cursos de aperfeiçoamento da FSP; 

III - alunos especiais de disciplinas regulares dos cursos da FSP;  

IV - bolsistas da FSP, sob a responsabilidade do docente orientador; 

V - servidores técnicos e administrativos da FSP, aposentados; 

VI - profissionais da saúde que atuam na rede pública; 

VII - bibliotecas da USP, Unesp e Unicamp; 

VIII - bibliotecas registradas no Conselho Regional de Biblioteconomia situadas na Grande São Paulo. 

§ 1º A inscrição e/ou renovação do cadastro é feita mediante: 

I - grupo I – comprovação do vínculo com a FSP; 

II - grupos II e III – comprovação de vínculo ativo com a FSP; 

III - grupo IV – solicitação formal do docente responsável, com prazo de duração do vínculo do 

bolsista;   

IV - grupo VI – comprovante da área de atuação e de vínculo empregatício com uma instituição 

pública; 

V - grupo VIII – solicitação formal em que conste endereço, telefone, endereço eletrônico, nome e 

número do CRB do bibliotecário responsável. 

§ 2º Para a inscrição e/ou renovação dos integrantes dos grupos I, II, III, IV, V e VI é necessária a 

apresentação de comprovante de endereço e uma foto atualizada. 

§ 3º O prazo de validade da inscrição é de 1 ano, exceto para os integrantes do grupo II, III e IV.  

Art. 12. O usuário deve cadastrar senha, pessoal e intransferível, para a realização de empréstimo de 

materiais. 

Art. 13. É responsabilidade do usuário manter atualizado o cadastro de seus dados pessoais, endereço, 

telefone e e-mail. 
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EMPRÉSTIMO 

Art. 14. O empréstimo de livros, teses, folhetos, CD-ROM, DVD e outros é facultado aos usuários 

inscritos na Biblioteca. 

Parágrafo único. Excluem-se as publicações de referência; coleção didática; coleções da Sala de Teses 

e Memória Bibliográfica da FSP e da Sala de Obras Clássicas e Raras e publicações seriadas: periódicos em 

geral, anuários etc. 

Art. 15. A renovação do empréstimo pode ser feita on-line no Portal de Busca Integrada ou Dedalus; 

por telefone; e-mail ou pessoalmente. 

 

LIMITES DE EMPRÉSTIMO 

Art. 16. As obras de que trata o art. 14. podem ser emprestadas aos usuários nos prazos e limites de 

itens a seguir: 

Categorias de usuários Prazo (dias) Limite de itens 

Usuários 

USP 

Docente USP 30 20 

Aluno de Pós-Graduação e Pós-doutorado USP 21 15 

Aluno de Graduação USP 10 10 

Funcionário USP 10 10 

Usuários 

Locais 

Ex-aluno de graduação, pós-graduação e pós-doutorado da FSP; 

Funcionário da FSP aposentado; Aluno de Aperfeiçoamento e Aluno 

especial de disciplinas regulares da FSP 

10 5 

Profissional da saúde e Bolsista FSP 10 3 

Biblioteca USP, Unesp e Unicamp 10 10 

Biblioteca externa para EEB 10 5 

 

§ 1º Para os usuários USP, participantes do empréstimo unificado, o limite do número de itens 

emprestados é global, aplicável a todas as bibliotecas USP. Para os demais usuários o limite do número de 

itens é local, válidos para a Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública.  

§ 2º Os prazos previstos podem ser reduzidos ou ampliados a juízo da Biblioteca. 

§ 3º A Biblioteca se reserva o direito de solicitar a devolução das publicações emprestadas antes do 

prazo regulamentar de empréstimo. 

§ 4º O usuário pode renovar seus empréstimos até 3 (três) vezes consecutivas, antes da data do 

vencimento, desde que não haja reserva das obras retiradas.  
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§ 5º Podem ser feitas reservas somente quando as obras estiverem emprestadas, até o limite de 3 itens. 

O usuário será notificado, por e-mail, sobre a disponibilidade do material e terá prazo de 1 dia para efetivar o 

empréstimo.  

 

CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO  

Art. 17. O usuário é responsável pela conservação e preservação das publicações consultadas ou 

retiradas por empréstimo e, em caso de dano, perda ou roubo o usuário deve comunicar a Biblioteca e 

providenciar a reposição do material. 

§ 1º A reposição deverá ser feita com material idêntico ou uma edição mais recente. Caso a obra esteja 

esgotada, a Biblioteca indicará títulos de valor compatível ao da obra perdida. 

§ 2º A não reposição da obra implica no cancelamento da inscrição e tomada de providências legais 

cabíveis junto às Seções de Graduação, Pós-Graduação da USP ou outras instâncias. 

 

PENALIDADES 

Art. 18. O usuário é responsável pelas obras em seu poder e pela devolução dentro do prazo que lhe 

for fixado. 

§ 1º O usuário está sujeito a um dia de suspensão dos empréstimos, por item atrasado, para cada dia de 

atraso na devolução. 

Art. 19. O não recebimento de mensagens automáticas alertando sobre o vencimento do prazo não 

isentam o usuário do compromisso da devolução na data estipulada. 

 

DISPOSIÇÃO FINAL 

Art. 20. Os casos não previstos nos regulamentos ficarão a critério da Biblioteca. 


