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REGIMENTO DA BIBLIOTECA JORGE WANDERLEY 

 
1. ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES 

 

A Biblioteca Jorge Wanderley do Hospital 

Pelópidas Silveira – IMIP/SES/SUS está sob a 

gerência da Diretoria de Ensino e Pesquisa e 

tem como principais atribuições: 

 

I. Realizar pesquisas informacionais na área de 

saúde, em resposta à solicitação de seus 

usuários; 

 

II. Coletar, processar, armazenar e 

disponibilizar para consulta e empréstimo as 

publicações de seu acervo; 

 

III. Instruir, controlar e encaminhar processos 

de seleção, aquisição, permuta, desbaste e 

descarte de materiais pertencentes ao acervo; 

 

IV. Diagnosticar as necessidades informacionais 

de seus usuários, disseminando informações 

atualizadas e de interesse para os diferentes 

grupos; 

 

V. Promover a divulgação do acervo e dos 

serviços realizados; 

 

VI. Zelar pela conservação e preservação do 

acervo e do espaço físico e tecnológico da 

biblioteca; 

 

VII. Criar uma rede de contatos com outras 

unidades de informação da mesma área, para 

intercâmbio e aprimoramento dos serviços 

oferecidos. 

 

VIII. Fazer parte da rede de bibliotecas IMIP. 

 

IX. Sediar o banco de imagens clínicas: BIC – 

HPS. 

 

 

 

Com o espaço físico devidamente planejado, 

a Biblioteca Jorge Wanderley oferece aos 

seus usuários: 

 

  12 computadores com acesso à web e a base 

de dados científica do Portal CAPES; 

  Salão com mesas de estudo; 

  Acesso às estações de manipulação de dados 

imaginológicos do BIC – HPS, através do 

servidor educacional. 

 

 
2. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

 

A Biblioteca Jorge Wanderley HPS – IMIP 

funciona no 4° andar - Ala leste do Prédio 

Assistencial do Hospital Pelópidas Silveira - 

IMIP, tendo acesso pelo elevador social do 

prédio. 

 

O atendimento aos usuários é realizado de 

SEGUNDA à SEXTA-FEIRA, das 8h às 

14h. 

 

Alterações no horário de funcionamento serão 

comunicadas aos usuários com antecedência, 

através de e-mail informativo, boletins da 

biblioteca e/ou aviso no local. 

 

Para garantir a segurança e a integridade do 

acervo, não será permitido o acesso de 

usuários à biblioteca fora do horário de 

atendimento.  

 
3. ACERVO 

 

O acervo físico da Biblioteca Jorge Wanderley 

é composto de livros, periódicos, literatura, 

publicações de referência, cassetes, DVDs e 

CD-ROMs. 
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As sugestões de novas aquisições poderão ser 

encaminhadas à biblioteca para análise e 

providências apropriadas, através do e-mail: 

hps.biblioteca@hps.imip.org.br. 

 

Para selecionar, adquirir, atualizar, desbastar, 

e/ou descartar publicações do acervo o 

responsável considerará os critérios de 

atualização, utilidade e espaço físico 

(armazenamento). 

 
4. USUÁRIOS 

 

A Biblioteca Jorge Wanderley atende 

usuários internos e externos, presenciais e 

virtuais. 

 

Entende-se por usuários internos: estudantes 

de instituições de ensino superior vinculados 

ao Hospital Pelópidas Silveira - 

IMIP/SES/SUS e funcionários do Hospital 

Pelópidas Silveira. 

 

Os usuários externos são os pacientes, 

acompanhantes e a comunidade externa ao 

Hospital. 

 

A circulação do acervo é restrita ao usuário 

interno. 

 
5. CADASTRO DE USUÁRIOS 

 

Para controle da circulação de materiais, os 

usuários internos devem estar cadastrados no 

sistema próprio da Biblioteca Jorge 

Wanderley.  

 

Para o cadastramento, é necessário preencher 

o FORMULÁRIO DE CADASTRO DE 

USUÁRIOS DA BIBLIOTECA JORGE 

WANDERLEY e apresentar os seguintes 

documentos: 

 

5.1 Estudantes 

 

  Documento com foto (RG ou CNH); 

  Comprovante de matrícula atualizado 

  Comprovante de vinculação ao HPS-

IMIP/SES/SUS (ex: crachá de 

estagiário/residente ou cópia do Termo de 

Compromisso) 

 

5.2 Funcionários 

 

  Cópia do Crachá do HPS/IMIP/SES/SUS. 

 

No ato do cadastramento, o usuário deve 

sinalizar ciência e pleno acordo com o 

regimento da Biblioteca Jorge Wanderley. 

 
6. DEVERES DO USUÁRIO 

 

I. Zelar pelo acervo, mobiliário e 

equipamentos da biblioteca; 

II. Não danificar os documentos (não riscar, 

dobrar ou arrancar folhas, assinalar ou 

marcar de qualquer forma o seu 

conteúdo); 

III. Observar os prazos de devolução e 

renovação estabelecidos para a 

circulação de materiais e serviços 

disponibilizados; 

IV. Não fumar no recinto da biblioteca (Lei 

9.294, de 15 de julho de 1996, art. 2º, 
atualizada pela Lei 12.546, de 14 de 

dezembro de 2011, art. 49); 

V. Não transitar no recinto da biblioteca 

com alimento ou bebida de qualquer 

gênero; 

VI. Não praticar atos que possam perturbar a 

tranquilidade necessária à concentração 

dos presentes para estudo e pesquisa na 

biblioteca; 

VII. Deixar o material consultado sobre as 

mesas, para fins estatísticos; 

VIII. Não retirar material pertencente ao 

acervo da biblioteca sem o devido 

registro de empréstimo;         
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IX. Devolver os artigos de empréstimo ao 

bibliotecário (em mãos), no balcão de 

empréstimo, permitindo atualização do 

sistema. 

X. O material de empréstimo que for 

deixado sobre a mesa, sem aviso prévio 

ao bibliotecário, acarretará no 

pagamento de multa até a data de 

localização da publicação. 

XI. Não dormir nas cadeiras e mesas da 

biblioteca; 

XII. Não utilizar mídia de armazenamento 

(Ex: pendrive) nos computadores da 

biblioteca; 

XIII. Manter aparelhos celulares no MODO 

SILENCIOSO; 

XIV. Não utilizar os terminais de acesso à web 

para acessar sites de conteúdo 

desaconselhados pela instituição e/ou de 

conteúdo ilícito. 

 

 
7. CIRCULAÇÃO E RESERVA DE 

MATERIAIS 

 

7.1 Empréstimo 

 

No ato do cadastramento, o usuário deverá 

estar ciente e de pleno acordo com o 

regimento da Biblioteca Jorge Wanderley. 

 

O EMPRÉSTIMO de publicações do acervo 

apenas será PERMITIDO aos USUÁRIOS 

INTERNOS especificados no capítulo 4, 

devendo ser previamente cadastrados 

conforme item 5 deste regimento. 

 

O empréstimo somente poderá ser efetuado 

com a apresentação de um documento de 

identificação com foto (RG, CNH ou crachá 

institucional). 

 

As publicações somente poderão ser 

emprestadas quando estiverem preparadas 

tecnicamente e disponibilizadas no sistema. 

 

 

 

O empréstimo é intransferível, o usuário será 

responsável pelo uso, guarda e conservação 

dos itens emprestados em seu nome.  

 

Em caso de dano e/ou extravio de algum item 

aplicar-se-ão as providências descritas no 

item 8.2b deste regimento. 

 

Não poderão ser emprestadas as seguintes 

publicações: 

 

  Publicações de referência (dicionários, 

enciclopédias, etc.); 

  Literatura cinzenta (monografias, 

dissertações e teses); 

  O exemplar número 01 de cada título do 

acervo. 

 

As demais publicações poderão ser 

emprestadas, respeitando o prazo 

determinado a seguir: 

 

Tabela 1: Número de publicações e prazo de 

empréstimo: 

Tipo de 

usuário 

Número  de 

publicações 

Prazo 

Funcionários 

HPS 
02 07 dias 

Estudantes HPS-

IMIP 

 

 A saída de material para cópia somente será 

liberada quando a cópia não possa acarretar 

danos à publicação e desde que ela seja 

legalmente permitida (de acordo com a Lei 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998).  

 

A saída do material deverá ser registrada 

como um EMPRÉSTIMO ESPECIAL DE 

DUAS HORAS e é permitida apenas para 

usuários internos.  
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O não cumprimento do prazo de devolução 

acarretará no pagamento de multa descrita de 

acordo 8.2b deste regimento. 

  

Quando o acervo estiver sendo inventariado, 

nenhum material poderá ser emprestado. 

  

Casos especiais de empréstimo poderão ser 

submetidos à apreciação da Coordenação da 

Biblioteca Jorge Wanderley, que os julgará, 

motivadamente. 

 

7.2 Devolução 

 

 Os itens emprestados devem ser devolvidos 

na data prevista carimbada na ficha fixada 

atrás do livro e a devolução deve ser feita 

OBRIGATORIAMENTE a um funcionário 

na recepção da Biblioteca Jorge Wanderley.  

 

A devolução em data posterior à registrada 

no livro acarretará o pagamento de multa 

descrita no item 8.2a deste regimento. 

 

 A devolução das publicações emprestadas 

deverá ser feita na recepção da Biblioteca 

Jorge Wanderley. O usuário DEVERÁ 

ENTREGAR A PUBLICAÇÃO A UM 

FUNCIONÁRIO da biblioteca para que o 

mesmo registre sua devolução. 

  

Em caso de atraso, a biblioteca somente 

receberá a publicação mediante entrega de  

comprovante de quitação de multa (descrita 

no item 8.2 deste regulamento), baseada no 

cálculo realizado por um funcionário da 

biblioteca.  

 

O pagamento deverá ser efetuado no Setor 

Financeiro-HPS-IMIP, no Prédio 

Administrativo do Hospital. 

 

 A biblioteca poderá solicitar as publicações 

emprestadas, a qualquer tempo, para fins de 

inventário. 

 

7.3 Renovação 

 

 A renovação de empréstimos poderá ser feita 

apenas uma vez, desde que não haja reserva 

do mesmo título para outro usuário, podendo 

ser feita na recepção da Biblioteca Jorge 

Wanderley e/ou telefone.  

 

Na renovação por telefone, o usuário 

receberá um número de protocolo que servirá 

como comprovante da sua renovação. 

 

Passando o limite de renovações permitidas, 

o usuário deverá comparecer à Biblioteca 

Jorge Wanderley de posse do material para 

registrar a devolução da mesma.  

 

O empréstimo da mesma publicação só será 

liberado, para o mesmo usuário, 24h após a 

devolução, mesmo se o exemplar não estiver 

reservado. 

 

Ao renovar por telefone, o usuário receberá 

um número de protocolo de renovação, que 

deverá ser registrado como comprovante de 

renovação. Caso haja alguma divergência de 

informações a posteriori, o usuário deverá 

apresentar o número do protocolo de 

renovação para averiguação.  

 

A incapacidade de apresentação do número 

de renovação implicará em multa (conforme 

item 8.2). 

 

7.4 Reserva 

 

A publicação só poderá ser reservada quando 

a mesma estiver emprestada a um usuário 

diferente do solicitante. 

 

Quando o material reservado for 

disponibilizado, o usuário terá 24 horas 

(contando a partir da liberação do material) 

para retirar sua reserva. Após esse prazo, o 

material será disponibilizado para o usuário  
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seguinte da lista de reserva ou voltará para a 

estante, caso não haja uma lista de reserva.  

 

Ao efetuar uma reserva, o usuário deverá 

acompanhar a liberação do material 

reservado.  

 

A Biblioteca NÃO CONTACTARÁ usuários 

usuário para comunicar liberação de material 

reservado. 

 

A reserva pode ser feita por telefone. O 

usuário receberá um número de protocolo 

que servirá como comprovante de sua 

reserva. 

 

O material somente pode ser retirado da 

reserva pelo usuário que efetuou a mesma. 

 
8. RESPONSABILIDADES E 

PENALIDADES 

 

8.1 Acervo 

 

a) O usuário é responsável pelo bom uso do 

material em seu poder, seja em consulta na 

biblioteca ou em empréstimo; 

 

b) Qualquer publicação extraviada ou 

danificada acarretará a reposição por 

exemplar idêntico.  

Em caso de publicação esgotada, o usuário 

deverá substituí-la por outra da mesma 

natureza e valor, indicado pela Coordenação 

da Biblioteca Jorge Wanderley – HPS/IMIP; 

 

c) Qualquer móvel ou equipamento 

danificado acarretará reposição por item 

idêntico ou da mesma natureza, indicado pela 

Coordenação da Biblioteca Jorge Wanderley 

– HPS/IMIP.  

 

d) Reposições poderão ser definidas 

monetariamente pela Coordenação da 

Biblioteca Jorge Wanderley – HPS/IMIP, 

juntamente com a Diretoria de Ensino e 

Pesquisa – HPS. 

 

e) Punições dessa natureza serão 

OBRIGATORIAMENTE registradas na 

ficha funcional e/ou acadêmica do usuário. 

 

8.2 Circulação do acervo 

 

a) O valor da MULTA por descumprimento 

do prazo de devolução das publicações 

emprestadas é de R$ 5,00 (cinco reais), por 

dia e por publicação.  

 

O pagamento deve ser efetuado no Setor 

Financeiro-HPS-IMIP e comprovante de 

pagamento entregue à Coordenação da 

Biblioteca Jorge Wanderley – HPS-IMIP. 

 

b) O valor da multa para o descumprimento 

do prazo de devolução das publicações 

liberadas para cópia é de R$ 5,00 (cinco 

reais) por hora de atraso e por publicação 

emprestada. 
 

9. SERVIÇO E PRODUTO 

  

9.1 Ficha catalográfica 

 

A Biblioteca Jorge Wanderley HPS-IMIP 

elabora fichas catalográficas de trabalhos de 

conclusão de curso (monografias de cursos 

de especialização, dissertações e teses) 

defendidos e apresentados no Hospital 

Pelópidas Silveira – IMIP/SES/SUS. Não 

farão parte desse serviço trabalhos 

defendidos/apresentados em outras 

instituições. 

 

A ficha catalográfica é elaborada de acordo 

com as normas internacionais do Código de 

Catalogação Anglo-Americano (Anglo-
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American Catoling Rules - AACR2) e é um 

elemento pré-textual do trabalho, devendo 

ser inserida, obrigatoriamente, no verso da 

folha de rosto (na parte inferior da folha). As 

palavras-chave descritas na ficha deverão ser 

enviadas pelo autor do trabalho. 

   

Para solicitar a elaboração da ficha, o usuário 

precisará preencher o FORMULÁRIO DE 

SOLICITAÇÃO DE FICHA 

CATALÓGRAFICA (que é enviado ao 

usuário via e-mail) e enviar um arquivo com 

a folha de rosto, o resumo e o sumário do 

trabalho, para o e-mail: 

hps.biblioteca@hps.imip.org.br, com o 

assunto FICHA CATALÓGRAFICA - 

(nome do aluno). 

 

A biblioteca tem um prazo mínimo de 72 

horas para elaboração e entrega da ficha, 

contadas a partir da data de recebimento dos 

dados, via e-mail. 

 

A ficha será enviada, em arquivo .DOC, para 

o e-mail cadastrado no formulário. 

 

 
9. CÓPIAS E IMPRESSÕES 

 

 

Não é permitido tirar cópias ou impressões 

de documentos, de qualquer espécie, nos 

equipamentos da Biblioteca Jorge Wanderley 

- HPS/IMIP, para qualquer tipo de usuário. 

 

10. OUTROS 

Os casos omissos ou dúvidas na aplicação 

deste regimento serão objeto de deliberação 

por parte da Coordenação da Biblioteca Jorge 

Wanderley - HPS/IMIP. 

 

Os termos deste regimento foram aprovados 

pela Superintendência do HPS-IMIP e entra 

em vigor a partir de 07 de Junho de 2013. 

 

 

HOTON ESTEVES 

Bibliotecário  

Biblioteca Jorge Wanderley – HPS/IMIP 

 

 


