
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

              
 
 
 

RESOLUÇÃO No 007-CONSAD, de 16 de setembro de 2021. 
 

 
Atualiza o regulamento do Sistema de Bibliotecas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (SISBI-UFRN). 

 
 

O REITOR EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso XI, do artigo 14 do Estatuto da UFRN. 

 
CONSIDERANDO os objetivos e finalidades das bibliotecas, bem como o reconhecimento de seu 

papel no âmbito da Universidade como estrutura de apoio indispensável ao trinômio ensino, pesquisa e 
extensão; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer os critérios básicos destinados à criação e 

manutenção de bibliotecas integradas ao Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (SISBI-UFRN); 

 
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar o acesso e uso dos produtos e serviços de informação 

disponíveis no Sistema de Bibliotecas da UFRN; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer as categorias de usuários que poderão cadastrar-

se para utilizarem o serviço de empréstimo no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN); 

 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer normas quanto a aplicação de sanções 

administrativas no que se refere ao atraso na devolução de material informacional emprestado nas unidades 
do SISBI-UFRN; 

 
CONSIDERANDO o que consta no processo nº 23077.082148/2021-07, 

 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1o  Atualizar o regulamento do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte -SISBI/UFRN. 
 
 

CAPÍTULO I 
DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BILBIOTECAS 

 



 

Seção I  

Da composição do sistema  
 
Art. 2o  O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - SISBI/UFRN é 

constituído pela Biblioteca Central Zila Mamede - BCZM e pelas bibliotecas setoriais que funcionam em 
Centros Acadêmicos, Institutos de Pesquisa, Unidades Suplementares e Unidades Acadêmicas Especializadas, 
localizadas em Natal e/ou no interior do Estado. 

 
§ 1o   As bibliotecas setoriais constam de anexo a esta Resolução. 
 
§ 2o  As bibliotecas setoriais vinculadas ao Sistema de Bibliotecas da UFRN que forem instituídas por 

Resoluções posteriores serão automaticamente incorporadas à relação constante do anexo de que trata o 
caput deste artigo. 

 
§ 2o  Aplicam-se às bibliotecas setoriais, no que couber, as disposições constantes do Regimento 

Interno da BCZM.  
 
Art. 3º  O Conselho Supervisor da BCZM é responsável pela análise das propostas de criação, fusão 

ou extinção de bibliotecas setoriais, observados os critérios estabelecidos pela BCZM. 
 
Parágrafo único.  As bibliotecas setoriais serão automaticamente extintas quando da transferência 

de seus acervos, os quais poderão ser incorporados pela BCZM ou por outra biblioteca do Sistema, 
observadas as áreas específicas das unidades. 

 

Seção II 

Dos objetivos do sistema 
 
Art. 4o  O SISBI-UFRN visa promover o acesso à informação e oferecer suporte necessário ao 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFRN. 
 
Art. 5o  O acervo das unidades do SISBI-UFRN é aberto ao público em geral para consultas e 

pesquisas, sendo o empréstimo do material informacional destinado, exclusivamente, aos usuários 
integrantes da comunidade universitária. 
  

Art. 6o  Os produtos e serviços de informação prestados pelas bibliotecas deverão seguir os padrões 
estabelecidos no Regulamento do SISBI-UFRN. 

 
 
 
 
 

Seção III 



Da coordenação e supervisão do sistema 
 

Art. 7o  A BCZM, unidade suplementar diretamente subordinada à Reitoria, é responsável pela 
coordenação, planejamento e fiscalização das atividades técnicas das unidades de informação que compõem 
o SISBI-UFRN. 
 

Art. 8o  As atividades técnico-administrativas realizadas nas bibliotecas setoriais são orientadas e 
supervisionadas pela Coordenadoria das Bibliotecas Setoriais da BCZM. 

 
Art. 9º O provimento do corpo técnico-administrativo, dos recursos materiais e recursos 

orçamentários é de responsabilidade da unidade na qual a biblioteca esteja localizada. 
 
Art. 10.  As funções de chefias das bibliotecas setoriais serão indicadas pelo Diretor da unidade e 

designadas pelo Reitor e deverão ser ocupadas preferencialmente por Bacharéis em Biblioteconomia. 
 

Seção IV 

Das competências das bibliotecas integrantes do sistema 
 

Art. 11.  Competem às bibliotecas que integram o SISBI-UFRN: 
 
I - reunir, organizar, tratar e difundir o material informacional necessário às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão na Universidade; 
 
II - seguir os padrões ou critérios de organização e administração de sistemas de informação; 
 
III - manter intercâmbio com instituições de ensino públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou 

internacionais, possibilitando ampliar a oferta de produtos e serviços de informação; 
 
IV - implementar a política de formação e desenvolvimento de coleções; 
 
V - participar de redes, sistemas, planos e programas cooperativos nacionais e internacionais visando 

otimizar o acesso e uso da informação; 
 
VI - colaborar com os órgãos responsáveis por atividades editoriais na Universidade; 
 
VII - estimular o contínuo aperfeiçoamento do seu corpo de servidores técnico-administrativos; 
 
VIII - propor medidas visando ao crescimento e à modernização de sua infraestrutura; 
 
IX - gerenciar a alimentação e manutenção da Biblioteca Digital de Monografias - BDM do seu Centro 

Acadêmico ou Unidade Acadêmica Especializada; 
 
X - manter parceria com o Departamento de Ciência da Informação e servir de laboratório para 

Estágio Curricular; e 
XI - promover e apoiar projetos e programas de formação de leitores.   



 

CAPÍTULO II 

DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 

Art. 12.  São usuários habilitados a cadastrar-se no Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte: 

 
I - alunos regulares matriculados com vínculo ativo em qualquer um dos níveis e modalidades de 

ensino; 
 
II - alunos especiais matriculados com vínculo ativo em todos os níveis de ensino, durante a vigência 

da disciplina, mediante a assinatura de termo de compromisso; 
 
III - alunos matriculados com vínculo ativo em cursos de atualização ou aperfeiçoamento nas 

modalidades de Extensão ou Pós-Graduação; 
 
IV - alunos oriundos de acordo cultural entre o Brasil e outros países, observadas as condições 

estabelecidas em convênios com a UFRN; 
 
V - alunos com matrículas autorizadas em condições de reciprocidade diplomática previstas em lei; 
 
VI - alunos de outras instituições em condições estabelecidas em convênios com a UFRN; 
 
VII - servidores do quadro da UFRN, inclusive os aposentados;  
 
VIII - docentes visitantes, substitutos e colaboradores, durante a vigência dos respectivos contratos 

ou convênios; 
 
IX - pesquisadores, durante a vigência da bolsa de pesquisa; 
 
X - servidores de outras instituições com lotação provisória, durante a vigência da prestação de 

serviços; e 
 
XI - tutores do ensino à distância. 

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES PELOS MATERIAIS INFORMACIONAIS 
 
Art. 13. 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. 14. 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. 15. No caso de perda, extravio ou dano de qualquer obra do acervo do SISBI-UFRN, o usuário 

deve comunicar o fato à biblioteca de origem do empréstimo 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.  

 
§ 1º Durante o prazo previsto no caput a Biblioteca ressalva ao usuário o direito de retirar novos 

empréstimos, desde que não esteja com suspensão durante a ocorrência. 
 
§ 2º  Excepcionalmente, a Comissão Interna do SISBI-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. 16.  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, que 
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. 

 
§ 1º  Não ocorrendo a reposição da obra no prazo de 30 (trinta) dias, o sistema automaticamente 

começará a contabilizar a suspensão.  
 
§ 2º 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. 
 
§ 3º 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.  
 
§ 4º  Nas situações em que a avaliação resulte em parecer desfavorável, o usuário poderá recorrer 

à apreciação do CONSAD para decisão final. 
 

CAPÍTULO IV 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Art. 17.  Qualquer material informacional retirado por empréstimo do Sistema de Bibliotecas deve 

ser devolvido nas unidades que foram emprestados, nos prazos estabelecidos no Regulamento do Sistema 
de Bibliotecas da Universidade Federal do rio Grande do Norte.  

  
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. 18. 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. 19.  O usuário do SISBI-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, SIGRH):  

 
I - tratando-se de discente: 
 
a) impossibilidade de efetivar matrícula em disciplina; 
 
b) suspensão do direito de acesso a bolsas pagas pela UFRN ou por outros órgãos financiadores; 
 
c) suspensão do direito de pleitear qualquer modalidade de auxílio financeiro a estudante prevista 

nas normas institucionais; e 
 
d) impossibilidade de colar grau, se no último semestre do curso, conforme as normas que 

regulamentam os cursos de Graduação e Pós-Graduação oferecidos pela UFRN. 
 
II - tratando-se de servidor ativo da UFRN: 
 
a) lançamento da pendência no módulo de avaliação do SIGRH com o bloqueio das funções de 

autoavaliação e da avaliação do superior hierárquico; e 
 
b) impossibilidade de efetivar requisições como beneficiário de diárias e passagens;  
 
III - tratando-se de servidor aposentado da UFRN: 
 
a) lançamento da pendência no módulo de cadastro do SIGRH com o bloqueio da função de 

atualização anual do cadastro. 
 
Art. 20. Os requerimentos com solicitação de liberação de suspensão de usuários deverão ser 

entregues na Secretaria da BCZM mediante justificativa circunstanciada e comprovada documentalmente 
pelo interessado, aluno ou servidor, e serão avaliados pela Comissão Interna do Sistema de Bibliotecas da 
UFRN. 

 
Parágrafo único. A comissão a que se refere o caput é formada pelos responsáveis pelas 

Coordenadorias da BCZM e Assessor Técnico da BCZM, sendo presidida pela Diretor da BCZM e SISBI-UFRN. 
 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 21.  O horário de funcionamento das unidades do SISBI-UFRN segue as suas especificidades, 
considerando o quantitativo de recursos humanos disponível. 

 
Art. 22. Os casos omissos serão avaliados pela Comissão Interna do Sistema de Bibliotecas da UFRN, 

mediante apresentação de requerimento circunstanciado documentalmente. 



 
Art. 23. Ficam revogadas as Resoluções 021/2013-CONSAD e 039/2016-CONSAD. 

 
Art. 24. Esta Resolução entra em vigor em 01 de outubro de 2021. 

 
 
 

Reitoria, em Natal, 16 de setembro de 2021. 
 
 
 

HENIO FERREIRA DE MIRANDA 
Reitor em exercício 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ANEXO  
 

BIBLIOTECAS INTEGRANTES DO SISBI UFRN 
 

1. Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM); 

2. Biblioteca Setorial "Árvore do Conhecimento" –  ICe; 

3. Biblioteca Setorial Bertha Cruz Enders – ESUFRN; 

4. Biblioteca Setorial da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) –  Santa Cruz; 

5. Biblioteca Setorial da Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó (FELCS) – Currais 
Novos; 

6. Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

7. Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA); 

8. Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); 

9. Biblioteca Setorial do Departamento de Artes (DEART); 

10. Biblioteca Setorial do Núcleo de Educação Infantil (NEI); 

11. Biblioteca Setorial do Núcleo de Ensino Superior de Macau (NESM); 

12. Biblioteca Setorial do Núcleo de Ensino Superior do Agreste (NESA) –  Nova Cruz; 

13. Biblioteca Setorial Dr. Paulo Bezerra - EMCM/RN – Caicó; 

14. Biblioteca Setorial Moacyr de Góes –  CE; 

15. Biblioteca Setorial Pe. Jaime Diniz – EMUFRN; 

16. Biblioteca Setorial Prof. Alberto Moreira Campos – DOd – CCS; 

17. Biblioteca Setorial Prof. Dr. Marcelo Bezerra de Melo Tinôco – DArq – CT; 

18. Biblioteca Setorial Prof. Francisco Gurgel De Azevedo – IQ; 

19. Biblioteca Setorial Prof. Horácio Nicolas Solimo –  DEQ – CT; 

20. Biblioteca Setorial Prof. Leopoldo Nelson – CB; 

21. Biblioteca Setorial Prof. Rodolfo Helinski  –  EAJ – Macaíba; 

22. Biblioteca Setorial Prof. Ronaldo Xavier de Arruda – CCET; 

23. Biblioteca Setorial Profª. Maria Lúcia da Costa Bezerra – CERES - Caicó;  

24. Biblioteca Setorial Veríssimo de Melo – MCC. 


