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Regulamento
As Bibliotecas SESI Indústria do Conhecimento possuem um acervo
composto de obras nas diversas áreas do conhecimento e
contemplando mais especificamente os diversos gêneros da literatura:
poesia, romance, contos,
dentre outros. Dispõem ainda de
dicionários, gramáticas, periódicos, livros, DVDs, CD-ROM e gibis.
O presente Regulamento normatiza o funcionamento da Biblioteca da
Indústria do Conhecimento; define os direitos e deveres dos usuários;
as competências da Biblioteca e demais providências.

CAPITULO I
Das Disposições Gerais e Atendimento
As Bibliotecas Indústrias do Conhecimento estão instaladas em municípios
parceiros do SESI-DR/MS.
Os horários de funcionamento variam conforme aspectos culturais de cada
município em que as Bibliotecas estão instaladas. A orientação é que devem cumprir no mínimo 8 (oito) horas diárias de atendimento. Os horários
de atendimento devem estar afixados nas respectivas Bibliotecas.

CAPÍTULO II
Da Estrutura e Do Acervo
A Biblioteca da Indústria do Conhecimento tem a seguinte estrutura funcional:
I – Área de atendimento;
II – Área para estudos e pesquisas;
III – Área do acervo;
IV – Área de promoção digital, com computadores e acesso à internet.
O acervo que é destinado a consulta e/ou leitura apenas na Biblioteca, é
composto de obras nas diversas áreas do conhecimento e contemplando
mais especificamente os diversos gêneros da literatura. Dispõem de
dicionários, enciclopédias, gramáticas, revistas jornais, gibis, DVDs, CDROM.

CAPÍTULO III
Das Normas de Funcionamento
e dos Serviços e Produtos
Das Normas de Funcionamento
I - O usuário deverá deixar no guarda-volumes bolsas e mochilas, e receberá do
monitor, um número de localização de seus pertences.
II – O acervo está disponível apenas para utilização no interior da Biblioteca.
Não efetiva-se empréstimo domiciliar.
III - Os livros particulares, para utilização dentro da Biblioteca, deverão ser apre
sentados ao Monitor, tanto na chegada quanto na saída.
IV - O usuário não poderá recolocar as obras consultadas nas estantes. Deve
deixá-los sobre a mesa.
V - É permitida a consulta via Internet, com a duração de 30 (trinta) minutos
por usuário. Podendo estender por mais 30 (trinta) minutos, caso não tenha
outro usuário na espera.
VI - Em caso de usuário na espera, para utilização dos computadores, o
monitor fará uma lista e a ordem de utilização obedecerá a mesma.
VII - É proibida a instalação de programas nos computadores por usuários,
bem como a gravação de arquivos particulares.
VIII - Qualquer falha nos computadores deve ser informada imediatamente aos
monitores da Biblioteca.
IX - É proibido o acesso a sites de conteúdo erótico, sites de relacionamento,
bate-papo, facebook, jogos on-line e sites que não estejam relacionados à
pesquisa escolar.
X- O usuário que não obedecer ao período de tempo estipulado no uso do
computador e insistir no acesso a sites proibidos, poderá ser convidado a se retirar
da unidade, como também poderá ser punido com 02 dias de suspensão do
serviço oferecido.
XI - Manter bebidas e alimentos longe dos acervos e equipamentos.
XII - Não é permitido fumar no interior da Biblioteca.
XIII - Não é permitido correr, riscar paredes, mesas e cadeiras, nas dependências da Unidade SESI Indústria do Conhecimento.

XIV - Qualquer ocorrência deverá ser registrada no Livro de Ocorrências da
Unidade da biblioteca e notificada à Supervisora do Projeto no Departamento
Regional do SESI e ao interlocutor responsável pela Prefeitura.
Dos Serviços / Produtos
Os serviços e produtos das Bibliotecas Indústria do Conhecimento objetivam
oferecer atividades que estimulem a leitura e a pesquisa, propiciando os recursos e as fontes para o pleno desenvolvimento do conhecimento, promovendo
a cidadania desenvolvendo atividades de caráter informativo, cultural e educacional. São os serviços e produtos:
I - Hora do Conto: com o objetivo de incentivar o hábito da leitura, a contação
de histórias será realizada pelos monitores das Bibliotecas ou professores,
utilizando-se de livros, fantoches, dedoches e fantasias. As sessões acontecem uma vez por semana com data e horário previamente agendados.
II - Rodas de leitura: acontecem para oportunizar o acesso à leitura de todos os
usuários através de leitura reflexiva de contos, textos, poesias e biografias.
III - Gibiteca: espaço em que se disponibiliza acervo de gibis para leitura local.
IV - Hemeroteca: são as coleções de jornais, revistas, periódicos e recortes de
textos veiculados em diversos tipos de mídias.
V - Cinemateca: acervo de filmes em DVD (educativos, documentários e de
lazer) para reprodução nos computadores das Bibliotecas ou Sessões agendadas por monitores ou escolas parceiras.
VI - Pesquisa escolar: oferecem acervo de obras nas diversas áreas do conhecimento contemplando diversos gêneros da literatura.
VII - Consulta à internet: computadores interligados à Rede Mundial de informações que permite o acesso à sites de pesquisa escolar ou acadêmica, sites
de notícias e acesso a e-mails. O acesso a sites de relacionamentos, redes
sociais, jogos, eróticos, MSN, f a c e b o o k , youtube sem fins específicos de
pesquisa escolar são expressamente proibidos.
VIII - Cursos de Educação Continuada: oferta de cursos de Educação Continuada, promovendo assim a democratização do acesso ao conhecimento e às
tecnologias da Informação.
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CAPITULO IV
Dos Direitos e Deveres dos Usuários
São direitos dos usuários:
I - Utilizar o acervo da biblioteca, para pesquisa, leitura. Os materiais estão
disponíveis apenas para consulta local.
II - Ter um ambiente de estudo propício e silencioso para a realização de suas
atividades.
III - Ser tratado com urbanidade por todos os funcionários da biblioteca.
VI - Ser orientado adequadamente para a utilização do acervo disponível e dos
computadores da biblioteca.
São deveres dos usuários:
I - Respeitar a ordem, as normas e a disciplina em todo recinto da biblioteca;
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II - Responsabilizar-se por todos os danos causados ao material utilizado.
III - Preservar o acervo, não fazendo rasuras nos livros.
IV – Manter no modo silencioso qualquer aparelho eletrônico (celular, bips...)
para permanecer no recinto.
V – Não fazer uso de bebidas ou alimentos próximo aos acervos e equipamentos;
VI - Respeitar os usuários e funcionários da biblioteca.
VII – Priorizar o silêncio / moderando o volume da voz no ambiente da biblioteca.
IX – Apresentar-se vestido adequadamente para o ambiente.

CAPITULO V
Dos Direitos e Deveres dos Monitores
São direitos dos monitores:
I - Ser tratado com polidez e respeito por todos.
II - Receber treinamento/capacitação específico para sua função.
III - Receber o ambiente limpo pelos responsáveis por este serviço.
IV - Ter monitoramento e orientações constantes da bibliotecária do SESI-DR,
via on-line.
V - Receber supervisão técnica da bibliotecária do SESI-DR.
VI - Receber apoio técnico para a realização dos projetos.
VII - Receber materiais específicos, por parte da prefeitura, para o bom funcionamento das bibliotecas.
VIII - Sugerir mudanças ou adequações para o desenvolvimento dos processos
das bibliotecas.
IX - Manter a interlocução com as outras monitoras das demais bibliotecas.
X - Ter seus projetos valorizados e divulgados na equipe da Indústria do Conhecimento e na comunidade local.
São deveres dos monitores:
I - Apresentar-se vestido adequadamente.
II - Portar-se com ética, zelando pelo nome das instituições que ali representa – Prefeitura e SESI.
III - Utilizar os materiais, espaço físico, equipamentos e ferramentas tecnológicas de forma responsável e ética.
IV - Aprimorar seus conhecimentos literários e tecnológicos, assim como
dominar todo o acervo oferecido.
V - Orientar os leitores na busca de informações e no uso das fontes existentes na biblioteca, auxiliando-os em suas necessidades de estudo e pesquisa.
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VI - Promover a consulta e o empréstimo do material bibliográfico.
VII - Localizar documentos quando solicitado.
VIII - Divulgar os serviços da Biblioteca para a Comunidade, articulando
parcerias.
IX - Desenvolver projetos, de incentivo à leitura, de inclusão digital, oferecendo elementos que promovam a apreciação literária, a avaliação estética
e ética, bem como o conhecimento.
X - Encaminhar à Bibliotecária responsável, para avaliação, os projetos a
serem desenvolvidos nas Bibliotecas.
XI - Zelar pelo cumprimento deste Regulamento.
XII - Manter nas estantes os materiais em ordem, recolocando-os nos respectivos lugares, após a devolução dos materiais consultados e emprestados;
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XIII - Monitorar o sistema de controle administrativo, mantendo atualizadas
as informações cadastrais dos usuários e registrando ocorrências.
XIV - Elaborar relatórios e estatísticas de uso relativas à participação comunitária nas atividades propostas, respeitando os prazos estipulados.
XV- Zelar pelos bens patrimoniais da Unidade e pela limpeza e higiene do
ambiente.
XVI - Comunicar aos interlocutores das Prefeituras e Bibliotecária responsável do SESI/DR-MS, os eventuais problemas identificados na Unidade, seja
de ordem técnico-administrativa, de instalação física e/ou manutenção dos
equipamentos.
XVII - Controlar a entrada e saída de pessoas na biblioteca, com vista a
evitar possíveis prejuízos ao acervo.
XVIII - Realizar avaliações periódicas do acervo para manter sua consistência, informando qualquer dano causado ao mesmo, ao responsável do
SESI/DR-MS.

XIX - Divulgar aquisições recentes de atualização e complementação de
acervo.
XX - Controlar o estoque de material de consumo (lápis, papel, canetas,
clipes, cartucho de impressão, materiais de higiene e limpeza) e solicitar
à Prefeitura Municipal a reposição dos mesmos, quando necessário a fim
de que a falta dos mesmos não comprometam o desenvolvimento das atividades na Biblioteca.
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CAPITULO VIII
Disposição Final
I - Os casos omissos e/ou não previstos neste Regulamento deverão ser
apresentados a Coordenação responsável pelo Projeto das Bibliotecas no
SESI/DR-MS e resolvidos por esta.
II - Este Regulamento entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições e atos em contrário.
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