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 Apresentação 

  
 

Um manual sobre as políticas e procedimentos adotados pelo setor de circulação 

de materiais é de extrema importância, pois padroniza os procedimentos quanto a 

realização de tarefas e tomada de decisões, direcionando o serviço de atendimento e 

contribuindo para a melhoria dos serviços prestados ao usuário. Além disso, possibilita a 

otimização dos recursos humanos e financeiros disponíveis. 

Este manual tem o objetivo geral de estabelecer diretrizes para o setor de atendimento 

de todas as bibliotecas que integram o Sistema de Bibliotecas (SiB), da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG), apresentando, assim, a normatização de procedimentos 

administrativos e técnicos para o adequado desenvolvimento de seus serviços. 

Este manual foi elaborado em 2011 pela equipe do setor de atendimento da Biblioteca 

Central. Em 2022 ele foi atualizado pela Chefia e pela equipe setor de atendimento da 

biblioteca Central  e contou com a colaboração de bibliotecários das demais bibliotecas 

do SiB. 

A estrutura deste manual é composta de forma a servir como uma espécie de 

roteiro aos servidores, estagiários e bolsistas que atuam no setor de atendimento.  Nas 

páginas deste manual, são encontradas todas as informações de forma detalhada sobre 

os procedimentos a serem adotados para a realização de cada atividade. O Sistema de 

bibliotecas se constitui em um conjunto de 7 bibliotecas, sendo uma central e 6 setoriais, 

Este manual considera a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 002/2021 que Dispõe sobre a 

cobrança de taxa de atraso, de itens das Bibliotecas do SiB. 
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1  EMPRÉSTIMO  
 

a) Solicitar o número de identificação (matrícula, siape ou CPF). 

b) Digitar o número de identificação informado pelo usuário. 

✔ Caso não possua foto no ARGO ou a foto não seja adequada ou o sistema solicite 

validação da foto atual, solicitar a apresentação de documento com foto do usuário 

interessado no empréstimo domiciliar.  

c) Conferir o nome informado na tela do terminal com o documento apresentado.  

✔ Sempre falar o nome em voz alta para confirmar com o usuário. 

d) Efetuar o registro do empréstimo, conforme os dados do item (número de exemplar). 

✔ Observar se o registro informado corresponde ao exemplar que está sendo 

emprestado, autor, título e capa. Se houver diferença, anotar o número do registro e 

entregar essa informação à(ao) bibliotecária(o).  

✔ Sempre que possível, utilizar o leitor de código de barras para evitar erros. 

e) Observar o estado físico do material no momento do empréstimo e colocar as 

anotações do estado do mesmo em “Observação” (que aparece quando se digita o 

número de exemplar). Ver o APÊNDICE, com os tipos de estado físico. 

f) Se o material estiver em bom estado, escrever “BE” (Bom Estado) e a data do registro;    

g) Confirmar o empréstimo (enviar). 

✔ Observar quando do retorno à tela do usuário se os movimentos de empréstimo / 

renovação foram efetuados. 

✔ Conferir a data informada pelo sistema para devolução do livro. Obras de Consulta 

Local – entregar até as 9h do dia seguinte (BC, SV e Saúde) até as 10h (SVP e SAP) e até 

9h30 (SLS).  

✔ Verificar se o usuário possui outros exemplares emprestados previamente; Se sim, 

renovar todos para a mesma data de devolução. 

✔ Caso o usuário possua livros em atraso e não os tenha trazido para devolver, os 

exemplares atrasados deverão ser devolvidos e emprestados novamente, gerando um 

GRU. Prática realizada para que a taxa de devolução em atraso seja interrompida, 

evitando assim, maiores custos para o usuário. Atentar para livros com reserva. 
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  ✔ Atenção: a prática acima não deve ser realizada quando o usuário possuir 

pendências na biblioteca, como taxa de devolução em atraso vencida ou 

afastamento por penalidade). 

h) Clicar em “trocar usuário” para sair. 

✔ Caso não seja possível encontrar a matrícula/SIAPE do usuário e este estiver 

realmente matriculado/tomado posse, ir em: Menu > Argo > Cadastro de usuários > 

Usuários > Novo usuário > Selecionar o vínculo e buscar pelo número de matrícula, se 

for aluno de graduação, ou CPF, se for aluno da pós graduação ou servidor. Conferir no 

sistema Acadêmico, se for preciso. 

✔ Usuários com taxa de devolução em atraso pendente, não poderão retirar material e 

nem renovar. 

✔ Não é possível retirar exemplares na biblioteca na matrícula de outra pessoa, mesmo 

que seja um familiar, ou esteja portando o documento da outra pessoa. EXCETO com 

procuração registrada em cartório. 

✔ Não é possível emprestar exemplares do mesmo RG, para o mesmo usuário. 

✔ Não é possível gerar o GRU ou passar qualquer dado de outro usuário, seguindo a Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

✔ Não realizar empréstimos/renovações quando o usuário estiver afastado do 

sistemas (taxa de devolução em atraso pendente ou penalidade) 

ATENÇÃO:  

Caso o item a ser retirado não estiver, por algum motivo, cadastrado no sistema, ou com 

status de “C” (conserto), “B” (baixa) ou outros, mas o mesmo estiver disponível no 

acervo, solicitar troca de STATUS, para o setor de processamento técnico, para a chefia 

da biblioteca ou qualquer outro bibliotecário do balcão. 

 

1.1 Regras Gerais 

 
Todas as bibliotecas do Sistema de Bibliotecas seguem as mesmas regras de 

empréstimo, EXCETO a Biblioteca do Museu Oceanográfico que não realiza empréstimo 

domiciliar, realiza apenas consulta local. 

 

1.2 Empréstimos por status 

 

 Os materiais disponibilizados no ARGO possuem diversos tipos de status, porém os 

únicos que permitem empréstimo são:   

- Consulta local; 
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- Disponível para empréstimo; 

-  Inativo - precisa trocar de status para disponível para empréstimo e 

-  Inativo Comissão 2018- precisa trocar de status para disponível para empréstimo 

 

✔ Caso o item a ser retirado não estiver por algum motivo cadastrado no sistema, ou 

com status que não seja o Disponível para empréstimo ou consulta local, ou até mesmo 

com status conserto, ou outros, mas o mesmo estiver disponível no acervo, solicitar 

troca de STATUS, para o setor de processamento técnico ou para a chefia da biblioteca 

ou qualquer outro bibliotecário do balcão. 

 

1.2.1 Reservado 

Item emprestado conforme regras gerais de empréstimo, porém deve ser observado o 

procedimento do item a. 

a) Carimbar na papeleta que a obra possui reserva, com a data de devolução estipulada 

pelo sistema.  

✔A não devolução da obra no prazo estipulado implica na suspensão do ARGO por 15 

dias, além da cobrança da taxa de devolução em atraso. Neste caso o usuário deve ser 

afastado do sistema (usando o calendário de início e fim do afastamento) e em 

“Observações” deve ser colocada a seguinte nota: Afastado até o dia dd/mm/aa por 

entregar livro com reserva atrasado. Salienta-se que quando o aluno não receber o e-

mail avisando que o livro possuía reserva e o mesmo não estiver com o livro em mãos 

para devolvê-lo. Nós devemos renovar o livro por um dia, para que o usuário que não foi 

avisado e consequentemente não sabia que o livro tinha reserva, tenha um dia para 

trazer o livro sem pagar taxa de devolução em atraso. Após a renovação de um dia o 

mesmo deve ser afastado do sistema para que a penalidade seja cumprida. (o mesmo 

deve ser avisado de tal procedimento). O fato do usuário não receber o e-mail é bem 

recorrente, uma vez que  acontece quando a reserva é feita por alguém durante um dia 

antes ou no próprio dia da entrega/renovação de quem está com o material emprestado. 

✔ O número máximo de usuários na fila de reserva por obra: 20. 

✔ O tempo máximo de validade de reserva após a devolução do exemplar: 24 horas. 

✔ O Sistema Argo pode diminuir o prazo de dias de empréstimo domiciliar quando a 

obra possuir fila de reserva. O número de dias varia conforme o tamanho da fila. 

 

1.2.2 Consulta local 

 Item de consulta na biblioteca e/ou empréstimo restrito conforme normativas do setor 

de circulação.  
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✔ Este material possui uma tarja vermelha na lombada na parte superior e a indicação 

LOCAL na etiqueta de lombada. 

✔ Materiais de consulta local são emprestados no ícone do relógio por 3h. 

✔ Os usuários que retiram livros de consulta local, devem sempre ser informados que 

estão levando um livro LOCAL, emprestado por 3 horas, e que este deve ser, 

invariavelmente, devolvido até determinado horário, sob pena de ser afastado do 

sistema (ARGO) por 15 dias. Se o usuário sair da biblioteca com o livro de consulta local, 

a portaria/conferência também deve lembrar ao usuário que ele deverá devolver os 

itens no horário que está no sistema e na papeleta. 

✔ Os itens de consulta local são liberados para empréstimo domiciliar uma hora antes 

do fechamento da biblioteca,  devendo ser devolvidos no próximo dia útil, até uma hora 

após a abertura da biblioteca. Neste caso o material não é emprestado no ícone do relógio e 

sim no ícone de empréstimo (+), através do perfil referência, devendo ser  anotado na papeleta 

a data e hora de devolução do material. 

✔ Os itens de consulta local terão prazo de empréstimo especial, de 07 dias, no período não 

letivo. Neste caso, o material não é emprestado no ícone do relógio e sim no ícone de 

empréstimo (+), através do perfil referência. Salienta-se que neste caso a data deve ser 

modificada manualmente.  

✔ Somente os livros de consulta local devem ser emprestados no ícone do relógio, no 

sistema. Itens que estão disponíveis para empréstimos são emprestados normalmente, 

ainda que o usuário só queira usar de forma rápida, para uma cópia, ou para estudo no 

salão, no caso do SiB Saúde. 

 

1.2.3 Inativo e Inativo comissão (Biblioteca Central) 

 
Este material encontra-se na sala de Inativos e está organizado de acordo com a ordem 

de arquivamento da CDU. 

 

 ✔ Quando um usuário solicitar o empréstimo deste material, o mesmo poderá ser 

emprestado, porém antes de realizar o empréstimo deve ser solicitado ao bibliotecário 

do setor de atendimento que seja seja alterado o Status para disponível para 

empréstimo. 

 

13. Por tipo de item 

 
O acervo do Sistema de Bibliotecas da FURG é composto por diversos tipos de 

materiais (bibliográficos, cartográficos, audiovisuais, especiais, multimídia, entre 
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outros), nos mais variados suportes (impresso, CD-ROM, DVD, digital), que servem como 

aporte informacional para as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas 

pela Universidade. Todos os materiais são passíveis de empréstimo, só deverão 

obedecer às regras do tipo de status. 

 

1.3.1 Chaves de salas estudo - (Biblioteca Central) 

 

 ✔ O usuário pode solicitar o empréstimo das chaves das salas de estudo, devendo ser 

registrado em sua matrícula como empréstimo por 3 horas. 

 a) Solicitar documento de identidade caso o usuário não possua foto no sistema. 

 ✔ As chaves de sala podem ser emprestadas para todos os usuários, desde que não 

possua pendências com a biblioteca. 

 ✔ As salas poderão ser utilizadas por um mesmo grupo pelo período máximo de 4h, não sendo 

permitida renovação por qualquer membro do grupo. 

 ✔ As 9 chaves estão registradas sob o número RG001475344, exemplares de 241884 a 

241892. 

 ✔ O empréstimo das salas é prioritário para grupos a partir de 4 integrantes, podendo 

ser emprestada para menos pessoas porém quando um grupo de 4 integrantes ou mais 

solicitar uma chave e todas estiverem ocupadas, verificar se alguma sala possui menos 

de 4 integrantes e educadamente solicitar a devolução da chave para empréstimo ao 

grupo prioritário. 

 ✔ Caso solicitado, juntamente com a chave pode ser emprestado um kit com apagador e 

caneta, devendo ser registrado nas Observações na matrícula do usuário, tanto o 

empréstimo como a devolução. 

 ✔ A sala 1 deve ser emprestada prioritariamente para portadores de necessidades 

específicas. 

  1.3.2  Periódicos  

 ✔ Os periódicos atualmente podem ser emprestados em todas as bibliotecas do  SiB, 

exceto na Biblioteca do Museu e obedecem às mesmas regras dos livros. 

 

1.4 Empréstimos por categoria e biblioteca 
   

Todas as bibliotecas do Sistema de Bibliotecas seguem o quantitativo de 

empréstimo do quadro abaixo, EXCETO a Biblioteca do Museu Oceanográfico que não 

realiza empréstimo domiciliar, realiza apenas consulta local. 
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Vínculos Quantidade Prazo (dias) 

Discente de graduação 10 7 

Discente de pós-graduação 10 15 

Docente 10 15 

Técnico Administrativo em 
Educação 

10 15 

Provisório 10 7 

Pesquisador 2 7 

*Usuário Externo, cadastrado para uso da internet NÃO pode retirar materiais.  

 
Regra geral: Usuários com mais de um vínculo deverão optar pelo vínculo no qual 
desejam retirar os materiais, ficando o outro vínculo invalidado na contagem de itens 
para empréstimo. Não existindo a manifestação por parte do usuário, o SiB fará a opção 
pelo vínculo com maior quantidade de itens que possam ser emprestados e/o tempo de 
maior empréstimo. 

 
1.5 Empréstimo  trânsito - entre bibliotecas 

 
 a) O usuário de cada biblioteca poderá solicitar no balcão itens de outra setorial, desde 

que o item requerido não esteja disponível na sua biblioteca de origem. 

 ✔ Oferecer, preferencialmente, a plataforma Minha Biblioteca e a Biblioteca Digital do 

ARGO. 

 ✔ O empréstimo entre bibliotecas é nominal e intransferível. 

 ✔ O empréstimo só é ofertado entre bibliotecas de cidades diferentes. 

 ✔ Para fins de nomenclatura, usa-se “biblioteca solicitante”, àquela biblioteca que realiza 

o pedido e “biblioteca solicitada”, a biblioteca que recebe o pedido. 

 ✔ Podem solicitar itens por empréstimo entre bibliotecas: docentes, técnicos 

administrativos em educação, discentes de graduação e pós-graduação. 

 b) O usuário é informado por e-mail, que a obra está disponível e que deve ser retirada 

no prazo de 5 dias úteis, na biblioteca solicitante. 
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 ✔ Caso o usuário não retire o item no prazo estipulado, a obra retornará à biblioteca de 

origem. 

 ✔ Obras que possuem uma quantidade pequena de exemplares disponíveis, grande fluxo 

de reserva ou bibliografias da biblioteca solicitada, não são passíveis de realizar o 

empréstimo entre bibliotecas. 

 ✔ Caso haja uma nova solicitação de outro usuário na mesma biblioteca solicitante, não 

será necessário que o item retorne à biblioteca solicitada, para que o empréstimo seja 

realizado. Nesse caso é necessário realizar o processo de solicitação para que fique 

registrado o empréstimo em trânsito para esse novo usuário. 

 ✔ Quando acontecer do usuário que possui empréstimo em trânsito atrasar o material e 

desejar renovar o mesmo, ele poderá fazê-lo através da biblioteca e para isso o 

atendente deverá renovar o material sem gerar taxa de devolução em atraso e depois 

gerar uma taxa de devolução em atraso avulsa para o usuário, ou se desejar, pode 

devolver o material no sistema e emprestar novamente e realizando todo o processo de 

empréstimo em trânsito. 

 
✔ O processo de EEB no SiB Saúde é realizado pela chefia da biblioteca ou pela 
bibliotecária de referência 
  

 

 1.5.1 Procedimentos para realização de EEB 

  
 a) Para solicitar empréstimo em trânsito, ir em: Menu > Argo > Circulação > Empréstimo 

em trânsito > Solicitar empréstimo. Selecionar a biblioteca remetente e o RG do livro, 

digitar o nome completo do usuário e registrar a solicitação. 

 b) Ao receber uma solicitação de empréstimo em trânsito por e-mail, buscar a obra no 

acervo e definir o exemplar no sistema. Encaminhar o(s) exemplar(es), em papel pardo 

ou malote com as informações do remetente, destinatário e número de exemplar para a 

secretaria. No sistema,  selecionar Empréstimo em trânsito > Registrar envio. 

 c) Ao receber um livro solicitado, selecione Menu > Argo > Circulação > Empréstimo em 

trânsito > Registrar recebimento, ocasionando o envio automático de e-mail ao usuário, 

que deve retirar o item em até 5 dias úteis. 

 d) Quando o usuário retorna para retirar o empréstimo em trânsito, emprestar pelo 

módulo “Movimentos”. 
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 e) Ao receber a devolução de um empréstimo em trânsito, devolver no módulo 

“Movimentos”, e após registrar a devolução no Empréstimo em trânsito > Pesquisar pelo 

exemplar > Registrar devolução. Encaminhar o item à secretaria com as informações 

necessárias para devolução à biblioteca remetente. 

 f) Ao receber o livro na biblioteca remetente, selecionar Empréstimo em trânsito > 

Pesquisar pelo exemplar > Registrar recebimento (REM). 

 

1.6 Saída para cópia   
 

✔ Usuários da comunidade externa não podem retirar obras na biblioteca para 

empréstimo domiciliar, podendo somente consultar no local.  

 

✔ A comunidade externa pode utilizar a digitalizadora (scanner), nas bibliotecas que a 

possuem, que fica disponível para os usuários, e realizar cópia de parte do item que 

necessitar. 

 

✔ Usuários com vínculo com a universidade, retiram o material em sua matrícula, 

podendo ser no relógio quando for o caso de obras de consulta local ou no modo 

empréstimo domiciliar. 

 

 

 2 RENOVAÇÃO 

  
✔ Após o empréstimo do material, o usuário deverá fazer a renovação do prazo de 

empréstimo dos itens retirados na biblioteca e para isso, ele não poderá ter livros em 

atraso ou estar afastado do sistema por qualquer motivo e também, a obra não poderá 

possuir reserva. 

 

✔ A renovação dos materiais poderá ser via Sistema de Administração de Bibliotecas 

Argo (www.sistemas.furg.br) ou diretamente em uma das bibliotecas do SiB, 

independente da biblioteca onde foi retirado. 

 

✔ Na renovação no balcão da biblioteca o atendente deverá, antes de realizar a 

renovação, verificar se o material não possui reserva e se o usuário não possui 

pendências que não permitam a renovação. Após essa análise, marcar todos os itens a 

serem renovados e apertar no ícone “Renovação Administração”.  

 

✔ Para auxiliar o usuário na auto renovação através do site, basta informar que o 

caminho é o seguinte: Entrar no Sistemas com seu login e senha → ARGO → Meu espaço 
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→ Empréstimo/Renovações → Marcar os itens a serem renovados e apertar no botão 

auto renovação. 

 

✔ Sempre que emprestar um novo livro ao usuário, renovar todos os exemplares 

emprestados na matrícula do usuário. Verificar se nenhum dos itens possui reserva, caso 

o tenha, deverá ser avisado ao usuário que não foi possível renovar.  

 

✔ O usuário não precisa estar com o material em mãos para poder realizar a renovação 

no balcão da biblioteca. 

 
✔ Mesmo que o material esteja em atraso (desde que não possua reserva). A renovação 

deve ser realizada da seguinte maneira: Devolver gerando a taxa de devolução em atraso 

e emprestar o exemplar novamente. Este procedimento pode ser realizado mesmo que o 

material não pertença a biblioteca de origem. 

 

Salienta-se que quando o usuário solicitar que o material seja renovado, estando 

em atraso, o mesmo deve ser informado do procedimento de devolução (para 

gerar GRU) e empréstimo. 

 

 

3  RESERVA 

✔ O usuário poderá reservar o material somente se não houver nenhum exemplar 

disponível para empréstimo. 

✔ A reserva segue a ordem cronológica de pedidos. 

✔ O material ficará disponível para o usuário durante 1 dia útil, a contar da sua data de 

devolução. Se não for retirado, dentro deste prazo, será liberado pelo sistema para o 

próximo usuário que estiver na fila de reservas. Caso não haja mais reserva, o material 

retornará para a estante de guarda. 

✔ O usuário é responsável por suas reservas, devendo controlá-las através do sistemas, 

em “Meu espaço”. 

✔ Os materiais que estão reservados não podem ser usados para consulta local ou 

fotocópias. 

✔ O usuário é avisado, via e-mail, da chegada de sua reserva, para isso é necessário 

ativar essa operação via sistemas e também manter seu endereço de e-mail atualizado 

no cadastro. Mas caso não receba email, não exime sua responsabilidade de respeitar a 

data de devolução. 
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✔ A obra que possuir reserva deve ser colocada na estante destinada para tal finalidade. 

Anotar número e nome do usuário que aparecerá na tela, para o qual se destina a 

reserva, dia e horário do vencimento da mesma.  

 

✔ Não esquecer de fazer o procedimento diário de "Transferência para a estante", para 

liberar para empréstimo os itens cujas reservas expiraram. 

4  DEVOLUÇÃO 
 

a) Solicitar o número de cadastro / matrícula do usuário interessado em efetuar a 

devolução. 

b) Digitar o número informado pelo usuário ou inserir o número do exemplar que deseja 

ser devolvido.  

c) Conferir o registro da obra devolvida com as informações constantes na tela. 

d) Conferir se o estado físico da obra condiz com o estado de observação no qual ele foi 

emprestado. 

e) Efetuar a devolução do(s) item(ns), confirmando na tela. Marcar a caixa ao lado do 

número do exemplar, após clicar no ícone devolução, observando quando do retorno à 

tela do usuário se a devolução foi efetuada.   

f) Para sair do registro do usuário é necessário clicar em ‘Trocar de usuário’ ou “ESC”. 

✔ Obras em atraso: conferir o registro da obra devolvida com as informações na tela, 

para então:  

● Efetuar a devolução da(s) obra(s) conforme informações constantes na tela. 

● Confirmar esta devolução (Enviar). 

● Cobrar ou não a taxa de devolução em atraso(Enviar). 

● Caso necessite abonar as taxas de devolução em atraso, por razões significativas, 

dar o comando ‘Sim’, para perdoar o atraso.  

OBSERVAÇÕES:  

✔ A devolução de itens emprestados, pode ser realizada por qualquer pessoa, não 

obrigatoriamente pelo usuário que esteja com o item. 

✔ A devolução de itens deve ser realizada na biblioteca em que o material foi retirado, 

salvo exceção negociadas com o usuário. 
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✔ Caso o usuário efetue apenas uma devolução parcial informá-lo de quantos 

exemplares ainda estão em seu poder com ou sem atraso e a data para devolução, 

oferecer renovação dos mesmos, caso não possuam reserva.  

✔ Na devolução de obras não cadastradas no nome do usuário informar ao mesmo que 

está devolvido. Após pesquisar a situação da obra, registrar sua devolução caso esteja 

em nome de outro usuário.  

✔ Quando for devolvido livro por terceiros (obra perdida) será colocado na matrícula do 

responsável pelo material em observações o seguinte texto padrão: O exemplar XXX foi 

localizado e devolvido por terceiros na biblioteca, lembramos que você é diretamente 

responsável pelos materiais que retirar da Biblioteca, devendo zelar pela sua 

integridade, visando sua preservação. Esta informação deve constar na ficha do sistemas 

do usuário, pois na primeira vez ele só recebe advertência, e se por acaso acontecer 

outra(as) vezes o mesmo será afastado do sistemas por 15 dias.  

✔ Na devolução de obras com atraso é permitido novamente o empréstimo. Selecionar 

a opção ‘Não’ para perdoar a taxa de devolução em atraso, emitir a Guia de 

Recolhimento da União (GRU).  Caso a comprovação do pagamento não seja efetuada 

após 7 (sete) dias, o usuário será afastado automaticamente do sistema até que sua 

situação seja regularizada.  

 

✔ Salienta-se que para fins de abono de taxa de devolução em atraso, atestados não são 

aceitos, uma vez que o sistema de renovação permite renovação on-line. Porém aceita-se 

atestado de cirurgia e internação hospitalar. 

 

5  INCLUSÃO DE USUÁRIOS 

 
 Para a inclusão de usuários que possuem matrículas, mas esta não é encontrada no 

sistema, selecionar: 

✔ Menu > Argo > Cadastro de usuários > Usuários > Novo usuário > Selecionar o vínculo 

e buscar pelo número de matrícula, se for aluno de graduação, ou CPF, se for aluno da 

pós ou docente. 

Obs: No caso de professor visitante, selecionar o vínculo docente colaborador, mediante 

comprovação de vínculo com a universidade. 

✔Para a inclusão de usuários provisórios, selecionar: Menu > Argo > Cadastro de 

usuários > Usuários > Novo usuário > Selecionar o vínculo Provisório e informar os 
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dados necessários para inclusão. É necessário que o usuário apresente documento de 

identificação com foto para efetuar o procedimento. 

✔ A duração do usuário provisório é de 3 meses. 

✔O usuário provisório tem acesso à internet, mas não pode fazer o empréstimo de livros. 

(salvo quando o CGTI cadastrar algum professor pesquisador ou colaborador como 

provisório, ai neste caso deve-se solicitar o comprovante de vínculo para o Professor 

para poder emprestar o material ao mesmo de acordo com a categoria de empréstimo 

demonstrada na tabela da página 3. 

 

6  TAXAS DE DEVOLUÇÃO EM ATRASO 
  

Serão cobradas taxas para todas as categorias de usuários que não renovarem ou 
devolverem os itens nos prazos previstos. 
 
✔ Não entregar GRU para outra pessoa que não o usuário portador da taxa de devolução 

em atraso, em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando for um terceiro a 

entregar livros atrasados de um colega ou familiar, avisar que a GRU pode ser emitida 

pelos sistemas 

6.1 Livros em atraso 

✔ A devolução dos livros em atraso deve ser realizada na biblioteca correspondente ao 

débito, quando será emitido a Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento 

do débito. Salvo exceção negociadas com o usuário. 

✔É cobrado taxa a partir do primeiro dia de atraso, por item emprestado, por dia e/ou 

hora de atraso. Serão cobrados sábados, domingos e feriados, se o livro não for entregue 

no dia útil que anteceder o final de semanas e/ou feriado.  

✔Os casos excepcionais como furto do item, danos, extravios o usuário é responsável em 

repor o item patrimonial. 

✔Gerar GRU, sendo o CPF um dado obrigatório para emissão da mesma. Informar ao 

usuário que após o pagamento deve ser apresentada, preferencialmente, na biblioteca 

que emitiu o documento ou aguardar o prazo de 48h para que o sistema reconheça o 

pagamento automaticamente. 

✔Em caso de “abono” de taxas de devolução em atraso, por motivos significativos, 

selecionar a opção ‘Sim’ para perdoar o atraso da(s) obra(s) após a aprovação de um 

bibliotecário.  



 

16 
 

 6.2 Procedimentos GRU pagas  

✔ Ao receber a GRU, conferir dados relativos ao usuário, valor e vencimento, se 

estiverem corretos, registrar pagamento, rubricar e devolver ao usuário. 

✔ Verificar se o usuário (observações) estava afastado por essa taxa de devolução em 
atraso, e se for o caso desafastar, apagando as informações pertinentes. 

✔ Atentar se no comprovante de pagamento está escrito, comprovante de pagamento ou 

comprovante de agendamento, o que neste caso se estiver escrito comprovante de 

agendamento, aí não é permitido dar baixa na taxa. 

 

6.2.1 Procedimentos GRU pagas com sistemas fora 

 

✔ Informar ao usuário de que o sistema está fora do ar, portanto é impossível conferir se 
o mesmo possui outros débitos junto à biblioteca. Será regularizada a taxa que está 
sendo apresentada.  
✔ Anotar na planilha de movimentos com o sistema fora do ar as GRU’s as quais se deve 

dar baixa.        

                  

6.3 Recebimento de Livros para Negociação de Taxa de devolução em 

Atraso 

 

Regras utilizadas a fim de assegurar o crescimento racional e equilibrado do acervo. 

Esse recebimento proveniente de doações poderá ocorrer em forma de negociação 

relativa a taxas de devolução em atraso pendentes nas bibliotecas. 

✔ Taxas  até 20 reais: Podem ser negociadas por livros de literatura em bom estado de 

conservação. (Negociação realizada com o atendente do balcão, bibliotecário de 

referência/circulação ou chefia da biblioteca). Esta negociação é sugerida caso a 

biblioteca possua interesse em compor ou atualizar o acervo de literatura. 

*Considera-se bom estado de conservação itens sem rasuras, grifos, marcações 

e/ou carimbos que indiquem que o item faça ou tenha feito parte de outra 

unidade de informação pública ou privada. 

✔ Taxas acima de 20 reais devem ser analisadas pelo bibliotecário responsável pelo 

setor de atendimento ou pela  chefia da biblioteca. É indicado verificar o valor do livro 

em sites de compra e venda de livros. 
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✔ Salienta-se que os usuários poderão  sugerir materiais diversos daqueles que foram 

estabelecidos, sendo que a seleção desse material seguirá os critérios estabelecidos pelo 

SiB no item 6.4.2 e pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020. Disponível em: 
https://biblioteca.furg.br/images/IN01_2020_SIB_PROGRAD.pdf 

✔ Depois de recebido o livro o mesmo deve ser registrado no campo Taxa de Devolução em Atraso > 

seleciona-se a situação na qual a multa se encontra ( ATIVA ou PENDENTE). Seleciona a(s) taxa(s) em 

atraso e seleciona o campo <Abonar por doação de livro>. Seleciona-se o título a ser  utilizado para o 

abono. Caso o material não conste na lista, deve-se inserir no campo QUITAÇÃO DE PENDÊNCIA 

POR LIVRO. 

 

6.3.1 Procedimentos para negociação de taxa de devolução em atraso 

 
1º PASSO: Verificar o valor da taxa e estabelecer o tipo de negociação. 

2º PASSO: Informar as modalidades de negociação (pagamento através da entrega 

voluntária de  livro ou pagamento da GRU) 

3º PASSO: Verificar se o e-mail do usuário está correto no sistema. 

4º PASSO: Anotar o número de matrícula e caso necessário o e-mail para futura 

comunicação com o usuário. 

5º PASSO: Informar ao usuário que o prazo para envio da negociação por parte da 

biblioteca é de até 36 horas úteis. 

6º PASSO: Quando o pagamento for negociado através da troca voluntária de livro, a  

negociação deve ser anotada no campo Observações. 

7º PASSO: Mandar para o usuário por e-mail toda a negociação firmada. 

8º PASSO: As negociações têm validade de 180 dias, após este prazo deverá ocorrer uma 

nova negociação para atualizar o valor de mercado. 

9º PASSO: O usuário permanecerá afastado do sistema até que a entrega do material 

estabelecida na negociação seja realizada. 

 

6.3.2 Critérios para recebimento de obras na modalidade Negociação 

das taxas de devolução em atraso. 

1.   Bom estado de Conservação: considera-se bom estado de conservação, livros sem 

rasuras, grifos, carimbos, folhas soltas, amareladas, capa rasgada, mofo ou qualquer 

outro tipo de deterioração natural ou não. 

https://biblioteca.furg.br/images/IN01_2020_SIB_PROGRAD.pdf
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2.   O ano e a edição dos livros acadêmicos não podem ser inferiores aos que  já 

compõem o acervo da biblioteca. 

3.   Relevância para comunidade acadêmica 

Obs: Não serão aceitos os livros que tenham qualquer tipo de indicação que 

tenham passado por outra unidade de informação pública ou privada. (etiquetas 

internas ou externas, classificação, número de patrimônio, são indícios que o 

material pode ter pertencido a outra instituição). 

4. A conclusão da negociação se dá com preenchimento do formulário de Doação de 

Materiais. Seguida da baixa da taxa de devolução em atraso no sistema, por doação de 

livros. 

 7 REPOSIÇÃO DE MATERIAL DETERIORADO OU EXTRAVIADO 

 ✔ Quando um usuário extraviar ou danificar um livro de forma que o mesmo não possa 

ser recuperado,  o material deve ser reposto nas mesmas condições, ano e edição. 

 ✔ Caso não seja possível adquirir o mesmo material, aceita-se substituição pela edição 

mais recente. 

 ✔ Caso não exista mais o material para venda, procura-se títulos de conteúdo 

equivalente. 

 ✔ O prazo para reposição da obra extraviada ou danificada é de 30 dias úteis, podendo 

ser prorrogado duas vezes, neste caso o usuário deve solicitar a prorrogação. 

 ✔  Esta negociação deve ser anotada no campo observações. 

 ✔ Os usuários que forem vítimas de roubo ou furto de materiais deverão repor tal 

material, uma vez que boletim de ocorrência não o exime da reposição. 

  Ao verificar que o material foi danificado de forma que prejudique o conteúdo e sua 

estrutura física, o aluno deve ser comunicado da necessidade de reposição. 

 ✔ Deve ser anotado no campo observações que o aluno está ciente da necessidade de 

reposição da obra com seus devidos critérios. 

 ✔ O aluno deve assinar o formulário de “Termo de Compromisso de reposição de obras”  

assim que ele tiver ciência da reposição da obra. Caso o usuário se recuse a assinar, o 
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material deve permanecer na matrícula do mesmo, seguindo as regras de empréstimo e 

renovação do SiB. 

 ✔ Quando o material reposto for igual ao deteriorado ou extraviado ele deve ser 

encaminhado diretamente ao setor de Processos técnicos para que a substituição seja 

realizada. 

 ✔  Quando o material reposto for diferente do deteriorado ou extraviado, ele deve ser 

encaminhado para o setor de aquisição para que seja solicitada uma nova TR e após 

encaminhado para o setor de processos técnicos. 

 ✔ Quando o material reposto for diferente do deteriorado ou extraviado este deve 

receber o status de “Não devolvido”, neste caso solicitar tal mudança ao setor de 

processos técnicos. 

 8  SISTEMA FORA DO AR 

✔ Não são realizados empréstimos e renovações, com o sistema fora do ar. Cabe a cada 

biblioteca decidir se irá adotar uma planilha de empréstimo e renovação de material. 

✔ Utilizar a planilha para o registro de devoluções em todas as bibliotecas. 

✔ Manter os livros devolvidos em local separado dos demais, até que seja efetuado o 

registro no sistema, não sendo permitido o empréstimo destes exemplares, a fim de 

evitar que algum item que já possui reserva seja emprestado para outro usuário. 

✔ No momento em que o sistema for restabelecido, efetuar o registro das devoluções e 

controle de taxas de devolução em atraso, atentando para as reservas de livros 

devolvidos. 

 8.1  Devolução com sistema fora do ar 

✔ Quando o sistema estiver fora do ar, e houver devoluções, utilize a planilha própria 

onde devem ser preenchidos os dados solicitados: vínculo,  matrícula, nome, registros e 

operação e a mesma deve ser assinada pelo usuário. 
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✔ Quando o sistema for restabelecido efetue o registro destas devoluções, atentando 

para possíveis reservas. Se for o caso, localizar o livro em questão e colocá-lo na estante 

dos RESERVADOS, devidamente identificados.   

✔ Os disponíveis estarão liberados para serem organizados na estante de guarda. 

✔ No momento da passagem das planilhas para o sistema deve ser seguida a sequência 

numérica das planilhas. 

 

✔ Caso haja atraso registrar as taxas de devolução em atraso, descontando dias, se for o 

caso (passagem de planilha em dia posterior a entrega).    

9  ROTINAS 

✔ Verificar no início de cada turno, o que há na estante da reserva, que pode ser 

transferido para a estante de guarda. “Transferência reserva para estante” conferir os 

registros e títulos das obras e então dar o comando de transferido. 

✔ Livros que não estão disponíveis devem ser consultados e colocados à disposição do 

próximo da fila de reserva. 

✔ Guarda diária de livros pelo responsável da área. 

✔ Realizar a estatística de uso dos livros consultados na biblioteca.  

✔ Em cada turno deve-se encaminhar os livros destinados para conserto e troca de 

etiquetas para o Processamento Técnico. 

✔ Pela manhã ligar os computadores e ajustar as datas dos carimbos (7 dias      

graduando e 15 dias técnico/ pós-graduando/docente).   

✔ Retirar a papeleta de data sempre que esta estiver cheia, e colar novamente, visando 

aproveitar o verso. Atentar para o local próprio para a colocação do carimbo.  

✔ Carimbar e magnetizar o material recebido durante o seu turno de trabalho,. 

✔Manter a organização do local de trabalho. 

10 REGRAS BÁSICAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SETOR 
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 ✔ Respeitar horário de entrada e saída da biblioteca. 

✔ Não ficar no balcão de empréstimo após cumprir a carga horária diária. 

✔ Registrar o horário na chegada e na saída da biblioteca.  

✔ Respeitar o horário estipulado de 15 min para refeições (quem possui carga horária de 

30h). 

✔ Manter o tom de voz baixo e conservar o silêncio na biblioteca. 

✔ Manter a postura na hora do atendimento; dando uma maior atenção ao usuário. 

✔ Respeitar o colega de trabalho. 

✔Atender ao telefone da biblioteca, quando necessário. 

✔Organizar as mesas. 

✔Usar a internet somente para trabalho. 

 

11  NORMAS GERAIS 

 

✔ No período de férias, os livros serão renovados em massa, durante período não letivo. 

✔ O material utilizado no interior da biblioteca deverá ser deixado em cima das mesas, e 

nunca reposto nas estantes, pois será realizada estatística dos documentos consultados. 

✔ Zelar pela conservação e limpeza do local e mobiliário utilizado, não sendo permitido 

fumar, comer ou beber, EXCEÇÃO ÁGUA. 

✔ Respeitar o espaço do próximo conversando em tom discreto. 

✔ Manter celulares, smartphones e outros no modo silencioso. 

✔ Utilizar os armários guarda-volumes para guardar bolsas, mochilas, sacolas, pastas de 

notebook e similares. 

✔ Fazer uso de fones de ouvido quando necessário utilizar equipamentos sonoros, 

inclusive os computadores. 
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✔ O usuário que infringir qualquer norma da biblioteca poderá ter como penalidade o 

afastamento do sistema por 15 dias. 

✔ Livro “particular” do usuário, com suspeita de roubo, pois se constata que a obra 

pertence à biblioteca. Registrar ocorrência e apreender o documento. O responsável por 

tal obra deverá assinar a ocorrência juntamente com testemunhas (caso houver). 

Encaminhar o documento e a obra apreendida a direção. 

✔ A Biblioteca Sala Verde funciona atualmente no interior da Biblioteca Central. Dessa 

forma, seus livros também podem ser retirados e devolvidos no balcão de atendimento 

da Biblioteca Central, quando não houver funcionários na Sala. Para tanto, torna-se 

necessário a “troca de biblioteca” no Sistemas antes. Todos os livros da Sala Verde 

possuem tarjas nas suas lombadas para identificação (tarja só amarela - acervo geral e 

tarja amarela/verde - acervo Judith Cortesão).  Ao serem devolvidos no balcão da BC, 

encaminhar os materiais para a Sala Verde no mesmo dia. Cuidar para não guardar os 

materiais identificados na lombada com uma das tarjas no acervo da BC. 

✔ Ocorrências: relatar o fato por escrito e colher a assinatura do usuário e testemunhas. 
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APÊNDICE - LISTA DE ESTADO FÍSICO PARA ITENS A SEREM 
EMPRESTADOS 

 
Molhado 
Mofado 
Riscado/ sublinhado/ com marca texto / grifados 
Com folhas deformadas devido a ter sido molhado 
Com sujidades 
Atacado por insetos 
 
 
 


