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TÍTULO I DA BIBLIOTECA

Art. 1º O Título I deste Regulamento Específico da Infraestrutura da Faculdade IDD
contém normas que regem e orientam as rotinas das atividades da Biblioteca da
IES.

CAPÍTULO I DAS ATIVIDADES

Art. 2º A biblioteca presta serviços à comunidade acadêmica, corpo técnico
administrativo e ao público em geral que demandam seus serviços.
Art. 3º O acervo de livros físicos é acessível a toda a comunidade externa, para
consulta local, e para a comunidade acadêmica, para consulta local e empréstimo.
§ 1. A consulta local à comunidade externa ocorrerá sob orientação dos funcionários
junto ao balcão de atendimento.
§ 2. Durante o período letivo, o horário de atendimento da Biblioteca se dará de
segunda a quinta-feira das 13:30 às 19:30, sexta-feira das 13:30 às 22:00 e sábados
letivos das 9:00 às 16:00.
§ 3. Durante as férias letivas, o horário de atendimento será de segunda a sexta das
14:00 às 19:00.
Art. 4º A Biblioteca está subordinada à Diretoria Geral da Faculdade IDD, de onde se
originam todas as políticas de serviços e atividades prestados à comunidade.
Art. 5º A Biblioteca terá como objetivo:
I.

Reunir, organizar, conservar, disseminar, divulgar todo acervo bibliográfico e
multimídia, visando o atendimento acadêmico em nível de graduação e pósgraduação da Faculdade IDD;
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II.

Servir, de acordo com suas disponibilidades e condições, aos alunos,
professores e corpo técnico-administrativo da Faculdade IDD, facultando-lhes
o empréstimo local e domiciliar do seu acervo bibliográfico;

III.

Manter o acervo especializado que atenda às necessidades das disciplinas
constantes dos currículos de cursos integrantes da estrutura acadêmica da
Faculdade;

IV.

Atualizar o acervo existente com novas aquisições de obras e renovação de
assinatura de revistas e outros materiais, ampliando, sempre que possível, os
títulos existentes.

Art. 6º São deveres dos usuários
I.

Deixar todo e qualquer tipo de material, pastas, sacolas, bolsas, embrulhos e
outros objetos nos armários, antes de adentrar ao recinto de leitura;

II.

Manter-se em silêncio no recinto da Biblioteca e zelar pelo mesmo;

III.

Abster-se de comer lanches, beber água e fumar no recinto da Biblioteca, bem
como utilizar-se de telefones celulares;

IV.

Devolver no prazo estabelecido as obras e materiais bibliográficos
emprestados;

V.

Indenizar a Biblioteca no caso de obra ou material bibliográfico extraviado ou
perdido, pela reposição da mesma obra ou material ou, em caso de inexistência
no mercado respectivo, pela aquisição e reposição de outra obra ou material
indicado pela Biblioteca;

VI.

Manter situação de regularidade com a Biblioteca, em caso de interrupção de
estudos, transferência para outra IES ou conclusão de cursos;

VII.

Respeitar a ordem da fila de atendimento.

Art. 7º É permitida a reserva de livros sendo que a ordem de preferência de reserva
será cronológica.
I.

Ao leitor não será permitido renovar a obra que se encontra em lista de reserva.
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II.

Após o vencimento da reserva, o leitor perderá o direito sobre a mesma.

Art. 8º Os prazos para empréstimo estão descritos na tabela abaixo:

Público

Item

Número de
obras

Prazo para devolução
(dias)

Corpo discente

livro

3

15

Corpo discente

TCCs
impressos

3

15

Corpo discente

periódicos

-

0

Corpo discente

audiovisual

2

15

Corpo docente

livros

5

20

Corpo docente

TCCs
impressos

5

20

Corpo docente

Periódicos

5

20

Corpo docente

Audiovisual

5

20

Técnicoadministrativo

Livros

3

20

§ Único. Obras indisponíveis para empréstimo só poderão ser utilizadas para
leitura local.
Art. 9º Quanto aos computadores de uso comum é vedado ao aluno:
I.

Instalar ou desinstalar programas;

II.

O uso dos computadores para jogos;

III.

Acesso à pornografia.

Art. 10º

Os armários devem ser utilizados pelos usuários da Biblioteca para

guardar seus pertences durante o período de estudos dentro da Biblioteca, sendo
que o extravio das chaves ocorrerá na cobrança de taxa de confecção de cópia.
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Art. 11º

O atraso na devolução de livros ou outros materiais, implicará em

cobrança de multa por dia de atraso conforme tabela fixada na recepção da
Biblioteca.
Art. 12º

Ao realizar um empréstimo ou utilizar do ambiente da Biblioteca, o aluno

estará autorizando a emissão de títulos de cobrança de multas em razão de
atrasos ou indenização em caso de perda ou inutilização de qualquer tipo de
material bibliográfico.
Art. 13º

Pendências com a biblioteca impossibilitarão a emissão de certificado de

conclusão de curso ou de diploma.
Art. 14º

É vetado ao usuário retirar qualquer material da Biblioteca com a carteira

de outro usuário.
Art. 15º

Os casos não previstos nos artigos serão resolvidos pelo bibliotecário

responsável e pela direção da faculdade.

CAPÍTULO II DO ACERVO

Art. 16º

A aquisição de novos títulos e exemplares para o acervo da biblioteca se

dá através das seguintes vias, preferencialmente:
I.

Lista de títulos e exemplares elaborada pelas coordenações de curso e de área
ao término do semestre, visando prover o semestre seguinte;

II.

Lista de títulos e exemplares elaborada pelo corpo docente da graduação e da
pós-graduação;

III.

Sugestões dos usuários;

IV.

Doações.

Art. 17º

A quantidade de exemplares disponibilizada aos usuários é determinada

tomando como base o número de alunos matriculados, em número que garanta
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um excelente atendimento aos usuários, tendo como parâmetros a demanda
específica de cada título e os instrumentos de avaliação instituídos pelo INEP.

TÍTULO II DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Art. 18º

O Título II deste Regulamento Específico da Infraestrutura da Faculdade

IDD contém normas que regem e orientam as rotinas das atividades do Laboratório
de Informática da IES.
Art. 19º

O Laboratório oferece espaço e equipamento de informática para as

atividades de ensino e pesquisa.
§ 1. A Faculdade IDD pode requisitar a reserva do Laboratório para palestras e outras
atividades acadêmicas através de solicitação de requisição específica junto à
Secretaria Acadêmica.
§ 2. Quando o pedido for de órgãos externos à Faculdade, o mesmo será analisado
e deliberado pela Direção Geral da Faculdade.
Art. 20º

A utilização do Laboratório de Informática pode ocorrer de segunda a

sexta das 10:00 às 19:30 e sábado das 9:00 às 15:00, diante de demanda.
§ Único. O horário de funcionamento pode ser alterado diante de solicitação de
requisição específica junto à Secretaria Acadêmica.
Art. 21º

A fim de garantir um bom atendimento aos usuários, a integridade do

sistema e equipamentos, um ambiente adequado e propício ao desenvolvimento
das atividades acadêmicas de pesquisas, seus responsáveis reservam-se o direito
de:
I.

Vistoriar arquivos dos usuários gravados, de forma a garantir os dados neles
contidos;
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II.

Não se responsabilizar por objetos pessoais deixados no Laboratório – os
mesmos serão encaminhados à Secretaria Acadêmica;

III.

Suspender o acesso de usuários que infrinjam as normas constantes neste
Regulamento;

IV.

Bloquear o uso do computador, caso este não esteja sendo utilizado para fins
acadêmicos;

V.

Realizar a limpeza periódica de todos os arquivos dos computadores, com a
intenção de evitar vírus e erros no sistema.

Art. 22º
I.

São direitos dos usuários:

Ter acesso aos recursos computacionais existentes no Laboratório para a
concretização de suas atividades acadêmicas;

II.

Ter orientação e instrução sobre a utilização dos recursos informáticos;

III.

Ter acesso à Internet para realizar pesquisas, acessar arquivos de apostilas e
bases de dados que embasem ou complementem seus estudos e práticas;

IV.

Elaborar trabalhos diretamente relacionados às disciplinas e/ou projetos de
pesquisa da Faculdade;

V.

Enviar e receber mensagens eletrônicas desde que com conteúdos
relacionados às atividades acadêmicas.

Art. 23º

É de responsabilidade do usuário manter a disciplina e a ordem no

Laboratório de Informática, estando o mesmo sendo utilizado para aula ou não.
Art. 24º

Qualquer conduta indevida deve ser comunicada ao professor ou à

Secretaria Acadêmica. A resolução do problema será em conjunto com a Direção
da Faculdade.
Art. 25º

Não será permitida a entrada de comida e/ou bebida no recinto do

Laboratório.
Art. 26º

São deveres e direitos dos usuários do Laboratório de Informática:
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I.

Respeitar o Regulamento do Laboratório de Informática;

II.

Prezar pelo bom uso e conservação dos equipamentos e móveis disponíveis
no Laboratório de Informática;

III.

Conferir o horário de aula e de funcionamento afixados na porta do laboratório;

IV.

Respeitar os horários disponíveis e as reservas realizadas previamente por
professores;

V.

Desligar o computador após o uso, manter mesas e cadeiras devidamente
arrumadas, quando do término de aula em meio aos turnos de atividades;

VI.

Manter o silêncio e o bom ambiente de trabalho / estudo;

VII.

Salvar arquivos de maneira correta para evitar problemas, como perda dos
dados;

VIII.

Comunicar a Secretaria Acadêmica sobre problemas e dificuldades
enfrentadas no mesmo.

Art. 27º

É vetado ao usuário do Laboratório de Informática:

I.

Usar softwares ou sites de jogos;

II.

Utilizar salas de bate-papo, whatsapp web e outros;

III.

Fazer consultas a sites de conteúdo adulto (pornográfico);

IV.

Desenvolver e disseminar vírus de computador nos equipamentos do
Laboratório de Informática;

V.

Abrir máquinas ou periféricos;

VI.

Rodar programas com intenção de “travar” o sistema;

VII.

Consertar os equipamentos;

VIII.

Desorganizar o Laboratório;

IX.

Reconfigurar qualquer máquina / equipamento;

X.

Utilizar os equipamentos para fins pessoais, ou qualquer outro tipo de atividade
incompatível com as tarefas acadêmicas;

XI.

Utilizar indevidamente o correio eletrônico, por exemplo, assumindo a
identidade de outra pessoa, enviando mensagens anônimas;

XII.

Usar vocabulário de baixo calão;
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XIII.

Tornar público conteúdo de correspondências eletrônicas particulares sem
autorização;

XIV.

Criar e/ou utilizar programas que tenham o objetivo de obter senhas de outros
usuários;

XV.

Instalar softwares nos equipamentos, sem autorização;

XVI.

Retirar qualquer material ou equipamento do Laboratório sem autorização.

§ Único. Ao reincidente em faltas enumeradas em quaisquer dos itens deste
Regulamento, poderão ser aplicadas penas de maior gravidade segundo apreciação
da Diretoria da Faculdade.
Art. 28º
I.

Compete à Faculdade IDD:

Dar suporte técnico aos professores e alunos no desenvolvimento das
atividades acadêmicas e pedagógicas que necessitem dos recursos do
Laboratório de Informática;

II.

Supervisionar e controlar o comportamento dos usuários e utilização dos
equipamentos;

III.

Promover a otimização no uso dos microcomputadores do Laboratório de
Informática;

IV.

Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos do Laboratório de
Informática.

Art. 29º

Além das normas anteriores, ficam os usuários sujeitos, ainda, às

penalidades legais que regem o uso da Internet.
Art. 30º

Qualquer situação não prevista neste regulamento será considerada

exceção e será tratada de modo particular, sendo que não haverá precedentes
para nenhum dos casos.
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TÍTULO III DOS LABORATÓRIOS TECNOLÓGICOS DE ENSINO

Art. 31º

O Título III deste Regulamento Específico da Infraestrutura da Faculdade

IDD contém normas que regem e orientam as rotinas das atividades Dos
Laboratórios Tecnológicos de Ensino da IES.
Art. 32º

Os Laboratórios oferecem espaços e equipamentos para as atividades

de ensino e pesquisa.
§ 1. A Faculdade IDD pode requisitar a reserva dos Laboratórios para palestras e
outras atividades acadêmicas através de solicitação de requisição específica junto à
Secretaria Acadêmica.
§ 2. Quando o pedido for de órgãos externos à Faculdade, o mesmo será analisado
e deliberado pela Direção Geral da Faculdade.
Art. 33º

A utilização dos Laboratórios pode ocorrer de segunda a sexta das 10:00

às 19:30 e sábado das 9:00 às 15:00, diante de demanda.
§ Único. O horário de funcionamento pode ser alterado diante de solicitação de
requisição específica junto à Secretaria Acadêmica.
Art. 34º

A fim de garantir um bom atendimento aos usuários e um ambiente

adequado, propício ao desenvolvimento das atividades acadêmicas de pesquisas,
seus responsáveis reservam-se o direito de:
I.

Vistoriar equipamentos após a utilização;

II.

Não se responsabilizar por objetos pessoais deixados nos Laboratórios – os
mesmos serão encaminhados à Secretaria Acadêmica;

III.

Suspender o acesso de usuários que infrinjam as normas constantes neste
Regulamento;

IV.

Bloquear o acesso dos usuários, caso estes não estejam utilizando a
infraestrutura disponibilizada nos Laboratórios para fins acadêmicos.
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Art. 35º
I.

São direitos dos usuários:

Ter acesso aos recursos existentes nos Laboratórios para a concretização de
suas atividades acadêmicas;

II.

Ter orientação e instrução sobre a utilização dos recursos e equipamentos;

III.

Ter acesso às Normas Técnicas que regem ensaios e técnicas que embasem
ou complementem seus estudos e práticas;

IV.

Executar trabalhos diretamente relacionados às disciplinas e/ou projetos de
pesquisa da Faculdade.

Art. 36º

É de responsabilidade do usuário manter a disciplina e a ordem nos

Laboratórios de Ensino, estando o mesmo sendo utilizado para aula ou não.
Art. 37º

Qualquer conduta indevida deve ser comunicada ao professor ou à

Secretaria Acadêmica. A resolução do problema será em conjunto com a Direção
da Faculdade.
Art. 38º

Não será permitida a entrada de comida e/ou bebida no recinto dos

Laboratórios.
Art. 39º

São deveres e direitos dos usuários dos Laboratórios de Ensino:

I.

Respeitar o Regulamento dos Laboratórios de Ensino;

II.

Prezar pelo bom uso e conservação dos equipamentos e móveis disponíveis
nos Laboratórios;

III.

Conferir o horário de aula e de funcionamento;

IV.

Respeitar os horários disponíveis e as reservas realizadas previamente por
professores;

V.

Manter bancadas, mesas e cadeiras devidamente limpas e organizadas,
quando do término de aula em meio aos turnos de atividades;

VI.

Observar a obrigatoriedade do uso de jaleco / guarda pó e equipamentos de
proteção individual (EPI), quando forem o caso, e de um professor responsável,
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ou técnico ou monitor delegado por ele, para acompanhamento dos trabalhos
nos Laboratórios de Ensino;
VII.

Mostrar, quando solicitado, a atividade que está sendo desenvolvida;

VIII.

Comunicar a Secretaria Acadêmica sobre problemas e dificuldades
enfrentadas nos mesmos.

Art. 40º

É vetado ao usuário dos Laboratórios de Ensino:

I.

Consertar os equipamentos;

II.

Desorganizar os Laboratórios;

III.

Reconfigurar qualquer máquina / equipamento;

IV.

Utilizar os equipamentos para fins pessoais, ou qualquer outro tipo de atividade
incompatível com as tarefas acadêmicas;

V.

Usar vocabulário de baixo calão;

VI.

Retirar qualquer material ou equipamento do Laboratório sem autorização;

VII.

Consumir alimentos e bebidas nos Laboratórios de Ensino.

§ Único. Ao reincidente em faltas enumeradas em quaisquer dos itens deste
Regulamento, poderão ser aplicadas penas de maior gravidade segundo apreciação
da Diretoria da Faculdade.
Art. 41º
I.

Compete à Faculdade IDD:

Fornecer suprimentos (materiais de consumo) necessários para a boa
condução das aulas práticas para professores e alunos;

II.

Dar suporte técnico aos professores e alunos no desenvolvimento das
atividades acadêmicas e pedagógicas que necessitem dos recursos dos
Laboratórios de Ensino;

III.

Supervisionar e controlar o comportamento dos usuários e utilização dos
equipamentos;

IV.

Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos dos Laboratórios de
Ensino.
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Art. 42º

Qualquer situação não prevista neste regulamento será considerada

exceção e será tratada de modo particular, sendo que não haverá precedentes
para nenhum dos casos.
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