
SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS 
 
Art. 1º O Empréstimo entre Bibliotecas será realizado apenas entre as Bibliotecas da rede 
UFMS, mediante solicitação via sistema. 
§1º O empréstimo de que trata o caput deste artigo ficará sujeito à disponibilidade do 
material na Biblioteca fornecedora e dependerá da autorização do responsável pelo setor. 
§2º Apenas os usuários cadastrados na rede de Bibliotecas da UFMS poderão utilizar o 
serviço de Empréstimo entre Bibliotecas. 
 
Art. 2º A Biblioteca solicitante permanecerá responsável pelo controle do material 
enquanto durar o período do empréstimo. 
 
Art. 3º Ao receber o material, a Biblioteca solicitante comunicará ao usuário a sua 
disponibilidade, contando, a partir do envio do comunicado, o prazo de 72 horas para 
retirada do material.  
Parágrafo Único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado a pedido do 
interessado à Biblioteca solicitante, que comunicará o fato à Biblioteca fornecedora. 
 
Art. 4º O prazo de empréstimo, contado a partir do dia posterior à retirada, será de 10 
dias úteis, independentemente da categoria do usuário, sendo permitidas 2 renovações, 
condicionadas ao interesse da Biblioteca fornecedora. 
§1º O usuário que ultrapassar o prazo para devolução estará sujeito à suspensão 
temporária do serviço de Empréstimo entre Bibliotecas, conforme o período de 
afastamento contabilizado segundo o regulamento da Biblioteca Local.  
§2º Finalizado o período total de empréstimo, o usuário deverá efetuar a devolução do 
exemplar, momento em que poderá solicitar o empréstimo consecutivo, onde o operador, 
retendo o livro, solicitará o novo empréstimo que, caso não seja respondido no prazo de 
2 dias úteis, importará na liberação de forma tácita. 
§3º A devolução do exemplar emprestado via Empréstimo entre Bibliotecas deve ser 
realizada ao responsável da unidade por este serviço, caso contrário será considerado 
inexistente para fins de apuração de suspensão. 
 
Art. 5º O Empréstimo entre Bibliotecas atenderá aos seguintes critérios: 
I. Não poderão ser emprestados livros idênticos pelo mesmo usuário; 
II. Os usuários da Biblioteca fornecedora sempre terão preferência no empréstimo de 
exemplar; 
III. O usuário somente poderá realizar reserva de materiais da Biblioteca à qual está 
vinculado.  
 
Art. 6º O Empréstimo entre Bibliotecas, desde que averiguada, pela Biblioteca 
fornecedora, a inexistência de uso constante do material, poderá ser utilizado para: 
I – Empréstimo de exemplar único da Biblioteca fornecedora; 
II – Empréstimo de exemplares idênticos aos da Biblioteca solicitante; 
III – Empréstimo de mais de um exemplar pertencente ao mesmo acervo à Biblioteca 
solicitante. 
Parágrafo Único: O empréstimo tratado pelo inciso II deste artigo fica conjuntamente 
condicionado à existência de quantidade razoável de exemplares. 
 
Art. 7º O exemplar, emprestado através deste serviço, que for alvo de extravio, 
deterioração ou qualquer situação que acarrete em perda de valor patrimonial não causada 



pelo uso regular, deverá ser imediatamente comunicado à Biblioteca fornecedora, 
cabendo à Biblioteca solicitante o procedimento de reposição de material. 

 

 


