
I. DA FINALIDADE 
 
   1.1 O acervo da Biblioteca da Faculdade de Direito 
de Santa Maria - FADISMA é constituído de livros, 
periódicos, trabalhos de conclusão de curso, mono-
grafias, dissertações, fitas de vídeo, dvds e cd-roms, 
a serviço dos docentes, discentes e funcionários. 
 
II. DO PESSOAL 
 
   2.1 A Biblioteca está hierarquicamente subordina-
da à Direção da Faculdade de Direito de Santa Maria 
- FADISMA. 

 
III. DO EMPRÉSTIMO AOS USUÁRIOS 
 
   3.1 O material bibliográfico pertencente ao acervo 
da  Biblioteca da Faculdade de Direito de Santa Ma - 
ria FADISMA é emprestado para manuseio/uso, den-
tro e fora de suas dependências, para: 
   I - membros do corpo docente; 
   II - membros do corpo discente; 
   III - membros do corpo técnico-administrativo; 
   IV - pessoas autorizadas previamente pela Dire-
ção. 
   3.2 Para realizar o empréstimo de qualquer mate-  
rial bibliográfico será exigido: 
   I - a senha do usuário (esta deve ser sigilosa e 
intransferível); 
   II - a foto digital no software da Biblioteca (esta 
deve ser do usuário que for retirar o material, caso 
contrário, o empréstimo não será autorizado). Este 
procedimento visa maior segurança aos usuários. 
   3.3 Não é permitido retirar para empréstimo do-

miciliar os seguintes materiais bibliográficos: 
   I - obras de referência: dicionários, enciclopédias; 
   II - Periódicos; 
   II - obras que possam causar prejuízo irreparável 
ao acervo, em caso de perda ou dano; 
   3.4 Os livros de consulta local (tarja vermelha)  
não podem ser retirados. 
   3.5 O empréstimo dos materiais bibliográficos 
obedece aos seguintes prazos e condições:  
   I – Livros, trabalhos de conclusão de curso, mono-
grafias, teses, dissertações e multimeios (cd-roms, 
dvds e fitas de vídeo): 
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IV. DA RENOVAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS 
     
    4.1 A renovação deve ser realizada através do sistema 
de renovação no portal acadêmico (desde que a obra não 
esteja atrasada ou reservada). O aluno deve estar em 
dia com a biblioteca. 
    4.2 Caso haja reserva, o usuário deverá realizar a 
devolução da obra.  
   4.3 Caso a obra esteja atrasada, o usuário deverá es-
tar de posse das obras, fazer a devolução, efetuar o pa-
gamento da multa (por dia e obra atrasada); 
   4.4 Recomenda-se que o usuário realize a renovação 
das obras antes do prazo de vencimento, para não correr 
o risco de atrasar e gerar penalidades. 
    No período de férias, não será permitida o serviço de 
reserva.   

 

V. DA RESERVA DAS OBRAS 
 
    Deve ser realizada através do sistema de pesquisa ao 
acervo via portal acadêmico. O usuário realiza a pesquisa 
da obra desejada, verifica se não existe nenhum exem-
plar disponível para retirada e após a constatação, reali-
za a reserva e fica na fila de espera. 
   5.1 O empréstimo das reservas obedece à ordem cro-
nológica de entrada dos pedidos. 
   5.2 Após a chegada do material reservado na biblioteca 
o usuário tem 24h para retirá-lo, caso contrário, perderá 
o direito à reserva. 
 
VI. DA DEVOLUÇÃO DAS OBRAS 
 
   6.1 A devolução das obras pode ser feita por qualquer 
pessoa, não sendo exigida a senha, nem a foto digital, 
porém, a responsabilidade pela integridade e preserva-
ção da obra será do usuário que a retirou. 

 
VII. DAS PENALIDADES 
 

7.1 O usuário que extraviar ou danificar uma obra 
deverá ressarcir a biblioteca pelo valor atual de merca-
do, ou repor a obra. Em se tratando de obra cuja edi-
ção esteja esgotada, será facultado à biblioteca o di-
reito de optar entre estabelecer o valor da indeniza-
ção, ou exigir reposição por obra similar.  

7.2 O usuário que arrancar páginas, escrever ou 
fazer recortes, estará sujeito a multa e perder o direito 
de utilizar a biblioteca, durante um período estipulado 
pela Biblioteca, além de repor a obra ao acervo, ou 
ressarcir a biblioteca pelo seu valor atual de mercado. 

7.3 O usuário é responsável pelas obras em seu po-
der, devendo devolvê-las de acordo com a data deter-
minada no comprovante de devolução, o qual é envia-
do por e-mail. Estará sujeito à multa, por exemplar, 
caso atrase a devolução. Sábados, domingos e feria-
dos não serão contados nas penalidades. 

7.4 Aconselha-se que a renovação das obras pelo 
Portal Acadêmico seja feita até a véspera do prazo de 
devolução, pois se o material constar como reservado, 
ou não houver conexão com o servidor, o usuário ain-
da terá o último dia para devolver/renovar o material 
retirado na Biblioteca. Caso contrário, será penalizado.  

7.5 A Biblioteca não se responsabilizará pelas reno-
vações feitas pela Internet, sem a devida comprova-
ção. 

7.6 No período de matrícula, o usuário que estiver 
com situação irregular na Biblioteca, além de não po-
der retirar obras, ficará impossibilitado de efetivar sua 
rematrícula. 

7.7 Não será emprestada qualquer obra ao usuário 

que estiver em falta com o que determina este regula-
mento.  

 
 VIII. DA MANUTENÇÃO DA ORDEM DO SETOR DE 
CONSULTA 
 
   8.1 Para consultar nas dependências da Biblioteca, o 
usuário deverá observar as seguintes normas: 
    I - manter a fala discreta;       
   II - não riscar, recortar, colar ou sujar qualquer ma-
terial;  
   III - obedecer aos horários de funcionamento;  
   IV - não usar telefone celular, fumar, comer ou be-
ber; 

USUÁRIO QUANT. PRAZO 

GRADUAÇÃO 05 07 

PÓS-GRAD. 05 15 

PROFESSOR 05 15 

FUNCIONÁRIO 03 07 

EGRESSOS 01 07 



      V - não repor os materiais consultados nas 
estantes, deixá-los nas mesas, para que a or-
dem de guarda das obras não seja comprometi-
da;  
   VI - se o alarme do sistema de segurança so-
ar, o usuário deverá retornar ao balcão de aten-
dimento, e exibir todo material que levar consi-
go, quando solicitado, para a funcionária da Bi-
blioteca; 
   VII - os escaninhos são de uso exclusivo da 
biblioteca, portanto, as chaves deverão ser de-
volvidas na saída, caso contrário, o usuário esta-
rá sujeito as penalidades. 
 
IX. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
   9.1 A Bibliotecária da Faculdade de Direito de 
Santa Maria – FADISMA, reserva-se o direito de, 
a qualquer momento, requisitar o material bibli-
ográfico emprestado, assim como cancelar uma 
reserva feita por qualquer usuário, quando o 
exemplar reservado passe a ser consulta local, 
quando o programa não estiver habilitado ou por 
qualquer outra eventualidade.  
   9.2 O presente regulamento se aplica a todos 
os usuários da biblioteca da Faculdade de Direito 
de Santa Maria – FADISMA. 
   9.3 Das decisões administrativas relativas ao 
que consta deste regulamento, caberá recurso a 
Bibliotecária, em primeira instância, ao Diretor 
da Faculdade, em segunda instância, e ao Con-
selho Superior, em terceira e última instância. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Lembre-se: 
De acordo com a Lei de Direitos Autorais nº 9.610, de 19.02.98, 

Capítulo IV - Das limitações aos Direitos Autorais: Art. 46. Não 

constitui ofensa aos direitos autorais: II - a reprodução, em um 

só  exemplar  de  pequenos  trechos, para uso privado do copis-

ta, desde que feita por este, sem intuito de lucro. 
 
Aprovado pele Direção a Faculdade de Direito de Santa Maria em jan. 2016. 

 FADISMA  
 Faculdade de Direito de Santa Maria 

 Biblioteca Ministro Eros Roberto Grau 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: biblioteca@fadisma.com.br 

Fone: (55) 3220-2500 Ramal 2528 

 

 

Horário de atendimento:  

Segunda-feira a sexta-feira: 

8h/12h e 14h/22h 

 

Acesso ao acervo on-line:  

Pelo Portal Acadêmico 

 

 

 

FADISMA 
Faculdade de Direito de Santa Maria 

Rua Duque de Caxias, 2319 Medianeira 
Cep: 97060-210 Santa Maria – RS 

Fone/Fax: (55) 3220-2500 
fadisma@fadisma.com.br 

 Biblioteca Ministro Eros Roberto Grau 
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