
 

     
       

RESOLUÇÃO No 039/2016-CONSAD, de 18 de agosto de 2016. 

    
Regulamenta a aplicação de sanções administrativas 

no que se refere ao atraso na devolução de material 

informacional emprestado aos usuários e as perdas e 

danos causados ao acervo informacional do Sistema 

de Bibliotecas da UFRN.   

 

                 O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, faz saber que o Conselho de Administração - CONSAD, usando da 

atribuição que lhe confere o Artigo 15, Inciso XVI do Estatuto da UFRN, 

                  CONSIDERANDO o que consta no processo no 23077.019024/2016-10, 

 

                  RESOLVE: 

      Art. 1o Qualquer material informacional retirado por empréstimo do Sistema de 

Bibliotecas da UFRN deve ser devolvido nos prazos estabelecidos no Regulamento do 

Sistema de Bibliotecas da UFRN.   

       Parágrafo único. O descumprimento dos prazos de empréstimo implica na 

suspensão do direito do usuário a novos empréstimos por um período de 1 (um) dia, para cada 

dia de atraso, contado cumulativamente para cada documento emprestado. 

       Art. 2o A aplicação da penalidade é automática e controlada pelo sistema de 

empréstimo implantado no Módulo Biblioteca do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (SIGAA). 

      Art. 3o O usuário do Sistema de Bibliotecas (SISBI) da UFRN com atraso superior 

a 30 (trinta) dias incorre em irregularidade administrativa que implica, enquanto não sanada a 

pendência, nas seguintes sanções administrativas, controladas pelos sistemas informacionais 

da UFRN (SIPAC, SIGAA, SIGPRH):  

I - tratando-se de discente: 

a) a impossibilidade de efetivar matrícula em disciplina; 

b) a suspensão do direito de acesso a bolsas pagas pela UFRN ou por outros órgãos 

financiadores, bem como do direito de pleitear qualquer modalidade de auxílio financeiro a 

estudante prevista nas normas institucionais; 

c) se no último semestre do curso, a impossibilidade de colar grau conforme as normas 

que regulamentam os cursos de Graduação e Pós-Graduação oferecidos pela UFRN;  

II - tratando-se de servidor ativo da UFRN: 

a) o lançamento da pendência no módulo de avaliação do SIGPRH, com o bloqueio 

das funções de auto-avaliação e da avaliação do superior hierárquico; 

b) a impossibilidade de efetivar requisições como beneficiário de diárias e passagens;  

III - tratando-se de servidor aposentado da UFRN: 

a) o lançamento da pendência no módulo de cadastro do SIGPRH, com o bloqueio da 

função de atualização anual do cadastro. 

Art. 4o Os requerimentos com solicitação de liberação de suspensão de usuários 

deverão ser entregues na Secretaria da BCZM e só serão aceitos mediante justificativa 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 



circunstanciada e comprovada documentalmente pelo interessado, aluno ou servidor, e serão 

avaliados pela Comissão Interna do Sistema de Bibliotecas da UFRN, formada pelos 

responsáveis pelas Coordenadorias da BCZM, Assessor Técnico da BCZM, sendo presidida 

pela Diretor da BCZM e SISBI/UFRN. 

       Art. 5o O usuário é responsável pelo material informacional das unidades do 

SISBI/UFRN colocado a sua disposição, seja para consulta local, empréstimo para fotocópia, 

empréstimo especial e/ou empréstimo domiciliar, devendo utilizá-lo com o devido cuidado a 

fim de preservar seu estado físico. 

Art. 6o O usuário responderá por perdas, extravio e/ou danos causados ao 

patrimônio das bibliotecas (material informacional, mobiliário, equipamentos, instalações 

físicas), conforme sanções disciplinares regulamentadas no Regimento da UFRN e no Código 

Penal Brasileiro, no que se refere ao dano ao Patrimônio Público. 

Art. 7o No caso de perda, extravio ou dano de qualquer obra do acervo, o usuário 

deverá comunicar o fato à Biblioteca e ficará obrigado a repor por material idêntico ou com 

edição mais recente no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de notificação. Durante esse 

prazo a biblioteca ressalva ao usuário o direito de retirar novos empréstimos, desde que não 

esteja com suspensão durante a ocorrência. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, a Comissão Interna do Sistema de 

Bibliotecas da UFRN avaliará a possibilidade de dispensa da responsabilidade da qual dispõe 

o caput deste artigo, em razão de caso fortuito ou força maior, quando solicitado por aluno 

cadastrado com vulnerabilidade socioeconômica, mediante a apresentação de requerimento 

circunstanciado documentalmente e Boletim de Ocorrência. 

Art. 8o Em caso de obra esgotada, o usuário deverá repor o documento por outro 

de conteúdo similar, acompanhado de uma declaração do professor da disciplina ou do chefe 

do departamento. Esta, por sua vez, deverá ser emitida em papel timbrado, constando o 

carimbo e assinatura do professor que será o responsável pela indicação da obra substituída 

para fins de controle patrimonial. 

Art. 9º Não ocorrendo a reposição da obra no prazo previsto (trinta dias), o 

sistema automaticamente iniciará a contabilizar a suspensão. Caso o usuário já esteja suspenso 

durante a ocorrência, a liberação da suspensão somente ocorrerá com a reposição da obra e 

após o cumprimento do prazo. 

Parágrafo único. As unidades do SISBI/UFRN não receberão obras apresentando 

rasuras, mofo, marca texto, mutilações, com carimbos de outras instituições, dentre outros, 

bem como valores monetários em espécie.  

Art. 10. Os casos omissos desta Resolução serão avaliados pela Comissão Interna 

do Sistema de Bibliotecas da UFRN, mediante apresentação de requerimento circunstanciado 

documentalmente 

Art. 11. Nas situações em que a avaliação resulte em parecer desfavorável, o 

usuário poderá recorrer à apreciação do CONSAD para decisão final. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, 

cabendo as unidades do Sistema de Bibliotecas da UFRN fazer cumprir as regras e sanções 

previstas e a Superintendência de Informática a implantação nos sistemas da UFRN. 

Art. 13. Fica revogada a Resolução no 028/2010-CONSAD, de 16 de setembro de 

2010, e demais disposições em contrário. 

 

                                                                     Reitoria, em Natal, 18 de agosto de 2016. 

 

 

                                                                                     José Daniel Diniz Melo 

                                                      REITOR EM EXERCÍCIO 


