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Regulamento da Auto devolução da Biblioteca “Prof. Marcello Damy”  

 
I – DOS OBJETIVOS E NORMAS 
Artigo 1º - Ampliar o horário disponível para devoluções de materiais bibliográficos da 
Biblioteca a fim de melhorar o atendimento aos usuários.  
 
Artigo 2º - Regulamentar o uso da Auto Devolução 24 horas da Biblioteca “Prof. Marcello 
Damy” a fim de garantir o bom uso e segurança quanto às obras devolvidas. 
 
II – DAS DEVOLUÇÕES 
Artigo 3º - Devem ser depositados somente os materiais bibliográficos (livros, periódicos, 
eses e dissertações) pertencentes ao acervo da Biblioteca do Instituto de Física “Gleb 
Wataghin” – BIF/IFGW. 
 
Artigo 4º - Caso sejam depositados materiais de outras bibliotecas, um e-mail será enviado 
ao usuário de modo que ele retire os materiais no balcão de atendimento da BIF e 
providencie a devolução do material na Biblioteca de origem.  
 
Artigo 5º - Os materiais emprestados via Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB), pela BIF, 
podem ser devolvidos na Auto devolução.    
 
Artigo 6º -  Os materiais depositados na Auto devolução da BIF serão recolhidos de segunda 
a sexta-feira às 08:30h. 
 
Artigo 7º - As devoluções efetuadas até as 08h30 serão contabilizados com a data de 
devolução do dia anterior.    
 
Artigo 8º - As devoluções serão notificadas por e-mail através do envio do recibo de 
devolução gerado automaticamente via Sistema. Caso não receba o e-mail automático por 
eventual falha no sistema, consulte o histórico de empréstimos na base Acervus ou no 
aplicativo Sophia.   
 
Artigo 9º - As devoluções presenciais no balcão de empréstimo continuarão acontecendo 
paralelamente durante o período em que a biblioteca estiver aberta,  cabendo ao usuário a 
escolha de uma das vias de devolução. 
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Artigo 10º - As devoluções realizadas na Auto devolução da BIF estarão sendo monitoradas 
24 horas por câmeras. 
  
III – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
Artigo 11º -  As sanções aplicadas em caso de devoluções em atraso serão contabilizadas 
seguindo o Regulamento de Circulação do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU).  De 
todo modo, conforme informado no Artigo 7º desse regulamento, as devoluções serão 
contabilizadas com data de devolução do dia anterior.  
 
 
Artigo 12º -  Todo material devolvido será verificado antes da devolução no Sistema. Se for 
identificado qualquer tipo de avaria na obra, um e-mail será enviado ao usuário para que 
compareça à Biblioteca. O uso da Auto devolução não isenta o usuário de garantir a 
conservação e integridade do material sob sua responsabilidade no momento da devolução.  
A reposição de obras danificadas seguirá as disposições do  Regulamento de Circulação do 
Sistema de Bibliotecas da Unicamp  (SBU). 
 
IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 13º - Qualquer ocorrência não contemplada neste regulamento será analisada, caso a 
caso, conforme decisão da Comissão de Biblioteca IFGW. 
 
 
 
 
 

Campinas, 07 de junho de 2019 
Comissão de Biblioteca IFGW 


