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I – ÂMBITO 

 Aplicável à gestão de empréstimos de documentos na biblioteca.  

II – OBJETIVOS 

 Possibilitar o empréstimo de documentos. 

 Garantir que os documentos estejam disponíveis e em bom estado. 

 Manter o fundo bibliográfico da ESEP. 

 Garantir a identificação inequívoca e informações de todos os leitores da biblioteca da ESEP. 

 Contribuir para controlar os documentos ausentes na biblioteca. 

 Aplicar as multas quando a entrega é efetuada fora do prazo estabelecido. 

 Permitir a consulta ou estudo fora dos limites da biblioteca. 

 Garantir a reposição do exemplar no caso de extravio ou dano. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Leitores – todos os clientes da comunidade escolar. 

 Multa – penalização/sanção pecuniária (dinheiro) aplicada por atrasos na devolução de documentos cedidos em 

regime de empréstimo domiciliário. 

 Documento extraviado – é um documento que não é entregue no final do prazo estipulado ou é comunicado 

como perdido. 

 Documento - é qualquer suporte com registo de informações, independentemente do formato ou suporte utilizado 

para registar (inclui para além do suporte em papel ou digital). 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Antes de criar uma ficha nova deve-se pesquisar os nomes dos estudantes dos cursos de pós-graduações e 

mestrados, a fim de se aferir se foi leitor. 

 Quando já existe o leitor na base, apenas se altera os dados que forem diferentes. 

 Deve colocar-se a validade, que deve ser igual à duração do curso, e sempre que se justifique alterar a validade. 

 No nível de ensino coloca-se o curso que o estudante está a frequentar. 

 Quando se trata de docentes ou técnicos não se preenche a data de validade. 

 A multa é devida a partir do primeiro dia de atraso e implica o pagamento de uma taxa de atraso por cada dia, e 

por cada documento em atraso. 

 O dinheiro deve ser entregue no CGR-CMM. 

 Se os clientes procederem à renovação dos documentos, por telefone ou correio eletrónico, com atraso, deve-se 

emitir o talão de devolução com a respetiva multa, fazer nova requisição de empréstimo e comunicar a respetiva 

multa a ser debitada e emitir fatura. 

 Entende-se por dano, todos os documentos que foram emprestados em bom estado de conservação, e são 

devolvidas em mau estado, como por exemplo com riscos, rasgos, molhadas e outras situações que ponham em 

causa a integridade física das mesmas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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 Sempre que uma monografia pertencente à biblioteca não for devolvida, seja por que motivo for, ou seja entregue 

com danos, o leitor que o requisitou deverá repor uma nova. 

 Caso a edição da monografia perdida/danificada já não exista, o leitor deverá repor a edição mais recente do 

mercado. 

 Quando se verificar que a monografia já não existe no mercado por se encontrar esgotada, o leitor deverá pagar 

o valor da mesma, acrescido de uma taxa conforme despacho em vigor. Um documento de quitação será emitido. 

 Só se poderá retirar a monografia perdida da ficha do leitor depois de ter sido entregue um novo exemplar. 

 Sempre que se empreste uma monografia em mau estado de conservação (folha solta ou capa solta), deve 

identificar-se o estado da mesma no momento do empréstimo no aplicativo Docbase – Empréstimos. 

IV – RECURSOS 

 Listagens com o nome dos alunos por cursos. 

 Aplicativo DocBase - módulo de Empréstimos. 

 Aplicativo PRIMAVERA módulo – Tesouraria. 

 PG.10 – Gestão documental. 

 Emolumentos. 

V – AÇÕES 
 

Ação Responsabilidade 

1. Solicitar ao CIT no início de cada ano letivo, o envio de listagens de alunos 

matriculados nos vários cursos existentes.  

CDBSC  

2. Introduzir os dados identificativos na ficha de leitor. 

3. Registar leitores: 

3.1. Abrir a aplicação Docbase; 

3.2. Pressionar sobre o ícone “empréstimo”; 

3.3. Pressionar sobre o ícone “aloquete”; 

3.4. Pressionar em “leitores” e selecionar “criar leitor” ou “ativar leitor”; 

3.5. Preencher na ficha de edição de leitores - dados pessoais ou alterar; 

3.6. Criar o código automático para novos leitores; 

3.7. Gravar a ficha de leitor.  

4. Efetuar o pedido de empréstimo domiciliário, caso aplicável. Leitores autorizados 

5. Fazer a requisição de empréstimo: 

5.1. Pressionar sobre o ícone empréstimos; 

5.2. Digitar o número ou nome de leitor e tecla ENTER; 

5.3. Passar o código de barras do documento pelo dispositivo de leitura ótica ou 

digitar número; 

5.4. Confirmar a impressão de talão; 

5.5. Entregar o talão de empréstimos com o nº de documentos requisitados ao 

requisitante e prazo de entrega. 

CDBSC  

6. Entregar os documentos ao leitor autorizado. CDBSC 

7. Devolver os documentos. Leitores autorizados 
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Ação Responsabilidade 

8. Devolver na base de leitores: 

8.1. Receber dos clientes a devolução dos documentos requisitados; 

8.2. Abrir a respetiva ficha de leitor, na aplicação DOCBASE, no módulo de 

empréstimos, e colocar o número ou o nome do leitor, no campo 

“selecionar leitor”; 

8.3. Proceder à devolução dos documentos (pressionando, uma vez, o botão do 

rato do lado direito em cima de cada referência e em cima de “devolver 

empréstimo/reserva”); 

8.4. Caso haja aplicação de multa, proceder: 

8.4.1. Carregar no ícone “√ – terminar sessão de utilizador” para imprimir a 

nota de débito com o total em euros a debitar; 

8.4.2. Colocar no aplicativo PRIMAVERA – módulo Tesouraria o valor da 

multa; 

8.4.3. Emitir fatura/recibo e entregar ao cliente. 

CDBSC 

9. Informar da perda da monografia ou devolução de monografia danificada, caso 

aplicável. 

Leitor que fez requisição 

de empréstimo 

10. Atuar em caso de extravio ou dano (caso aplicável): 

10.1. Verificar o documento no ato de entrega; 

10.2. Dar conhecimento ao leitor do dano; 

10.3. Rececionar o documento com danos; 

10.4. Informar o leitor sobre as formas de repor as monografias 

perdidas/danificadas e respetivos valores; 

10.5. Rececionar os valores aplicáveis à situação concreta ou à monografia ou 

rececionar o novo exemplar entregue pelo leitor; 

10.6. Emitir os documentos de cobrança (caso aplicável); 

10.7. Retirar da ficha de leitor a(s) monografia(s) em causa. 

CDBSC 

 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

  Não aplicável. 

 

 

 

  


