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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

  

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 5, DE 08 DE MAIO DE 2020

  

Aprova normas para aplicação de
penalidade referente ao atraso na
devolução de material do Sistema de
Bibliotecas da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -
Unilab.

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA, no uso das atribuições legais, em sua 68ª sessão ordinária, realizada no
dia 8 de maio de 2020, via webconferência, considerando o processo nº 23282.509093/2019-38,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º   As penalidades referentes ao atraso na devolução de material das bibliotecas que
integram o Sistema de Bibliotecas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira passam a reger-se pelas presentes normas:

 

Art. 2º   Das penalidades:

 

I - Não havendo a devolução do material dentro do prazo fixado, conforme art. 51 do
Regulamento das Bibliotecas Setoriais do Sistema Bibliotecas da Unilab, o usuário ficará suspenso dos
serviços oferecidos pelo o Sibiuni, principalmente o de emprés�mo domiciliar pelo dobro do tempo de
atraso o acesso aos espaços das bibliotecas;

 

II - O uso de espaços comum da área de estudo das bibliotecas, o uso de salas de estudos
em grupos e individuais, de guarda-volumes e dos terminais de acesso à internet, será facultado para
o usuário, mesmo suspenso por mo�vo de atraso na devolução de material;

 

III - As bibliotecas aceitarão atestado médico (e outros documentos) desde que este
esclareça os mo�vos pelos quais o usuário deixou de cumprir com a sua obrigação na devolução dos
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livros;

 

IV - A isenção, com base nos atestados médicos (e outros documentos), corresponderá
apenas ao período especificado no documento;

 

V - Em caso de perda ou extravio dos materiais do acervo das bibliotecas, o usuário deverá
providenciar a reposição dos mesmos e não estarão isentos de possíveis suspensões, caso elas sejam
per�nentes;

 

VI - Em casos de roubos e furtos de materiais o usuário, também, mesmo munido de
Bole�m de Ocorrência (B.O.), será de inteira responsabilidade dele a reposição dos materiais;

 

VII - A matrícula em disciplinas, formalmente denominada matrícula curricular, não será
efetuada para aquele(a) usuário(a) que es�ver em situação de atraso na devolução do material;

 

VIII - As declarações de quitação – Nada Consta – com os serviços do Sistema de
Bibliotecas da Unilab, não poderão ser encaminhadas por e-mail para aquele(a) usuário(a) que esteja no
cumprimento do período de afastamento es�pulado pelo atraso na devolução de material;

 

IX - A suspensão dos serviços das bibliotecas impedirá o(a) usuário(a) de solicitar
declarações de quitação – Nada Consta. Não obstante, em casos excepcionais, após avaliação das
coordenações das bibliotecas, as declarações poderão ser emi�das.

 

Art. 3º   Usuários membros dos corpos docente ou técnico-administra�vo com pendências
com qualquer biblioteca do Sistema de Bibliotecas da Unilab receberão comunicação pessoal, por escrito
ou por telefone, a cada 3 (três) meses.

 

Art. 4º   A Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP verificará a quitação dos
compromissos de docentes e técnicos-administra�vos com as Bibliotecas da Sibiuni em casos de
desligamento ou afastamento.

 

Art. 5º Será solicitada ao Setor a que es�ver vinculado o(a) usuário(a) especial e o(a)
funcionário(a) terceirizado(a), informações sobre o �po de vínculos destes usuários, a fim de que as
Bibliotecas possam, em tempo hábil, tomar providências rela�vas ao material emprestado, se for o caso.

 

Art. 6º Aos usuários egressos – do úl�mo semestre le�vo – com suspensões superiores a
90 dias será passível usufruir de penalidade alterna�va:

 

I - A penalidade alterna�va refere-se à subs�tuição ocorrida na suspensão por tempo de
atraso na devolução de material;

 

II - A penalidade alterna�va consiste na doação de exemplares, conforme polí�ca de
desenvolvimento de acervo do Sibiuni, impreterivelmente;
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a) 1 (um) livro para até 90 dias de atraso;

 

b) 2 (dois) livros para 91 a 120 dias de atraso;

 

c) 3 (três) livros para mais de 120 dias de atraso.

 

III - O livro em questão (doado na forma de penalidade alterna�va) deverá passar por
avaliação na Divisão de Desenvolvimento de Acervo – DDA/Sibiuni para verificação de atendimento aos
critérios da polí�ca de desenvolvimento de acervo do Sibiuni.

 

Art. 7º Aos usuários será possível, em casos excepcionais, como penalidade alterna�va,
também, a adoção de multa pecuniária no valor de 0,40 (quarenta centavos de real) para cada livro por
dia de atraso via Guia de Recolhimento da União (GRU) a ser parametrizado através de portaria do
Sistema de Bibliotecas da Unilab (Sibiuni).

 

Art. 8º Os casos omissos serão julgados pela a Direção do Sistema de Bibliotecas da
Unilab.       

 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor em 1ª de junho de 2020.

 

 

 

ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
Presidente do Conselho Universitário

 
 

Documento assinado eletronicamente por ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PRESIDENTE
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em 11/05/2020, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0133596 e
o código CRC 76451A56.

 

Referência: Processo nº 23282.509093/2019-38 SEI nº 0133596

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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