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FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 
 
Qual o horário de funcionamento da biblioteca? 
Segunda a sexta das 7h30mm às 20h 
Sábado das 08h às 12h 
 
Não sou aluno/professor do ITPAC Palmas, posso utilizar a Biblioteca? 
A Biblioteca do ITPAC Palmas é aberta ao público em geral, exclusivamente para consulta 
e pesquisa do acervo. 
 
É permitida a entrada com bolsas na Biblioteca? 
Não. Bolsas, pastas (inclusive, transparentes e com elástico), fichários com zíper e 
sacolas deverão ser deixados nos armários guarda-volumes. O aluno deverá fazer o 
empréstimo da chave do cadeado no balcão de atendimento. O empréstimo da chave 
será no prazo de 3 horas. O uso dos guarda-volumes da Biblioteca poderá ser utilizado 
somente para quem estiver utilizando as dependências da Biblioteca. 
 
Há penalidade pela não devolução da chave do guarda-volume? 
Sim. A perda, não-devolução da chave ou retirar-se da biblioteca deixando o material 
nos armários implica multa de R$25,00. Este valor é utilizado para a troca do miolo da 
fechadura e confecção de novas chaves, para segurança dos usuários. 
 

EMPRÉSTIMOS 
 
Como consultar o acervo da Biblioteca? 
Acesse o site do ITPAC Palmas e clique no link para o site da Biblioteca 
 
Como saber a localização do livro na Biblioteca? 
Para saber a localização e a disponibilidade de uma publicação, faça a consulta da obra 
desejada no da Biblioteca e em seguida, clique em “Exemplares” para verificar em qual 
biblioteca o livro se encontra e se o mesmo está disponível. 
 
Quantos materiais posso retirar por empréstimo? 
Aluno de graduação e funcionários: Até 3 (três) materiais por um prazo de 7 (sete) dias 
corridos. Professores: Até 5 (cinco) materiais por um prazo de 15 (quinze) dias corridos. 
 
Serei avisado do vencimento do prazo de empréstimo? 
Sim. O Sistema envia automaticamente aos usuários com e-mail cadastrado, aviso de 
vencimento do prazo de empréstimo através de correio eletrônico, porém, lembramos 
que o não recebimento desse aviso, por falta de energia, problemas com provedor, etc. 
não isenta o usuário das penalidades pelo atraso. Portanto, verifique sempre os prazos 
de vencimento dos livros em seu poder através do Portal do aluno na opção Biblioteca. 
 

RESERVAS E RENOVAÇÃO 
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Como faço a reserva de um material emprestado? 
Acesse o site do ITPAC Palmas, acesse o Portal do Aluno, clique no ícone TOTVS 
Educacional Biblioteca – Pesquisar/Reservar, faça a pesquisa do seu interesse, clique no 
ícone exemplares, selecione a opção reserva, digite seu número de matrícula (para 
alunos) ou chapa (para os professores e funcionários) e confirme a reserva. 
 
Como saber se o material está disponível para retirada? 
O usuário receberá um aviso por WhatsApp, informando que o material estará disponível 
por 24 (vinte e quatro) horas. Poderá fazer a consulta no Portal do Aluno – Educacional 
Biblioteca – Listar reservas. 
 
Como é calculado o prazo de 24 horas, para retirada da obra reservada? 
As 24 (vinte e quatro) horas são contadas a partir do momento que o livro foi devolvido, 
não se levando em consideração sábados, domingos e feriados. 
 
Como renovar o empréstimo das publicações que estão em meu poder? 
Pessoalmente: levando os livros e crachá de identificação no balcão de atendimento da 
Biblioteca, caso não tenham sido reservados por outro usuário poderá ser renovado. 
Pela internet: Acesse o Site do ITPAC Palmas, selecione o portal do aluno, clique no ícone 
TOTVS Educacional Biblioteca – Empréstimos/Renovação, selecione a (s) publicação 
(ões) que deseja renovar. No ícone “Processos – Renovar empréstimo (s)” confirme a 
renovação e selecione a opção imprimir ou enviar o recibo de renovação por e-mail. 
 
Importante 
Aconselhamos que a renovação pela internet seja feita com pelo menos a 1 (um) de 
antecedência de vencimento, pois, se tiver algum impedimento o mesmo pode ser 
solucionado no Balcão de Atendimento da Biblioteca. O material somente poderá ser 
renovado se não estiver em atraso e não possuir reserva. O material pode ser renovado 
até (3) três vezes. Sendo necessário, após este limite, que o livro seja devolvido na 
Biblioteca podendo ser novamente emprestado. 
 

MULTAS  
 
Qual o valor da multa e como é calculada? 
O valor da multa por atraso é no valor de R$4,00. Sendo calculada da seguinte forma: 
1° Obras sem reserva: Multa no valor R$4,00 (quatro reais) por cada dia de atraso e por 
cada material emprestado; 
2° Obras de consulta local (tarja vermelha) que estão no empréstimo Over Night ou 
saíram de empréstimos para reprografia, após o prazo de devolução estabelecido no 
Balcão de Empréstimo, acarretará em multa no valor de R$4,00 (quatro reais), por cada 
hora de atraso. 
 
Como devo proceder ao devolver materiais que estão em atraso? 
1° No ato da devolução, o usuário será informado sobre o valor da multa do material; 
2° A multa poderá ser paga via boleto ou cartão de dévito. 
3° Caso o usuário queira, no momento da devolução, renovar o(s) material (is) que estava 
em seu poder (que não foi devolvido na data), ou levar outros. Deverá efetuar o 



 

4 
 

pagamento da multa para fazer um novo empréstimo. 
 

SALAS DE ESTUDO EM GRUPO 
 
Quantas pessoas podem utilizar as salas de estudo em grupo? 
O número de usuários em cada sala é de no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) 
usuários.  
 
Por quanto tempo posso utilizar as salas de estudo em grupo? 
Por 3 (três) horas diárias, mediante empréstimo no balcão de atendimento da Biblioteca. 
 
Importante, a sala de estudo em grupo poderá ser renovada, por mais 3 horas, se não 
houver reservas de outros grupos. 
 
 


