
 
 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DIRETORIA LEGISLATIVA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 
BIBLIOTECA SENADOR JOÃO CALMON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DO USUÁRIO DA 
BIBLIOTECA SENADOR 

JOÃO CALMON 
 
 
 
 
 

Bibliotecária Lindalva Maria Cardozo da Conceição 
2008 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Diretoria Legislativa de Documentação e Informação 
Biblioteca Senador João Calmon 
Avenida Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá 
Vitória/ES - CEP: 29050-950 
Telefone: (27) 3382-3677 
E-mail: biblioteca@al.es.gov.br
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na publicação elaborada pela Biblioteca Senador João Calmon 
 

 
        F143g  Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Biblioteca. 

     Guia do usuário /  Organizado  por  Lindalva  Maria  Cardozo  da Conceição. 
Vitória: A Biblioteca, 2008.                                                                            
 20p. 

 
 
 

             1. Bibliotecas  ‐ Orientação  aos usuários.   2. Bibliotecas  ‐ Manuais,  guias, 
etc. 2. Bibliotecas – Manuais, guias, etc.  I. Conceição, Lindalva Maria Cardozo.  II. 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. III. Título. 

 
 

        CDD 025.56 
 
 
 
 

 
 

 2 

mailto:biblioteca@al.es.gov.br


 
 
 

 3

 

 

SUMÁRIO 
 
 
1 Apresentação 4 

2 Biblioteca Senador João Calmon 4 

3 Instalações físicas 5 

4 Processamento técnico 5 

5 Acervos 6 

6 Serviços e produtos 7 

7 Como usar a Biblioteca 10 

8 Como usar o guarda-volumes 11 

9 Como localizar um livro na estante 12 

10 Como acessar o acervo de sua casa ou de outro computador 13 

11 Como consultar periódicos 14 

12 Como utilizar o Telecentro 14 

13 Como utilizar a Sala de Reunião 14 

14 Como consultar material de referência 15 

15 Como fazer empréstimo, devolução, renovação e reserva 15 

16 Como tirar cópias de livros e imprimir pesquisas feitas na Internet 17 

17 Como utilizar o Banco de Dados da Mulher Capixaba 17 

18 Como solicitar levantamento bibliográfico 18 

19 Como solicitar ficha catalográfica 18 

20 Como se inscrever para o Serviço de Disseminação da Informação 18 

21 Como obter acesso ao Dosvox 18 

22 Como ter acesso ao Boletim Informativo 19 

23 Como doar publicações  19 

24 Como sugerir publicações 19 

25 O que você vai encontrar na Biblioteca on-line 20 

26 Fale conosco 21 

Anexos  

 
 



 
 
 

 

1 APRESENTAÇÃO 
 

Entendemos que a qualidade da biblioteca não é medida somente pelos seus acervos, e 

sim pela capacidade de oferecer acesso às informações que o usuário necessita, de 

forma eficaz e completa. 

 

Procuramos mostrar, com este guia, um tutorial de como usar a biblioteca, conhecê-la 

e usufruir dos seus recursos de maneira adequada, servindo de instrumento prático de 

orientação e acolhimento ao freqüentador deste espaço. 

 
 
 
2 BIBLIOTECA SENADOR JOÃO CALMON 
 
 

A Biblioteca “Senador João Calmon”, da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo – ALES, está vinculada à Diretoria Legislativa de Documentação e Informação – 

DLDI, e situa-se no Térreo do Palácio “Domingos Martins”, sede do Poder Legislativo 

Capixaba.  

 

É coordenada pela Bibliotecária Lindalva Maria Cardoso Conceição (CRB nº. 12/132). 

Atende aos servidores e ex-servidores da Casa e é aberta ao público em geral. 

Funciona de segunda a sexta-feira, das 07:30h às 19:00h, sendo o atendimento no 

Telecentro de 07:30h às 18:00h. 

 

Nossa missão: 

Estimular a leitura e a pesquisa, propiciando os recursos e as fontes para o 

pleno desenvolvimento científico para a difusão e produção do 

conhecimento, promovendo a construção da cidadania, prestando serviços 

de informação às atividades de pesquisa, e à administração da ALES, 

desenvolvendo atividades de caráter informativo, cultural e educacional. 
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3 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

Recepção 

Guarda-volumes 

Hemeroteca 

Recepção do Telecentro (laboratório de informática) 

Telecentro 

Salão de leitura 

Acervo de Livros 

Sala de Reunião 

Cabines individuais para estudo 

 

4 PROCESSAMENTO TÉCNICO 

 
Um material recém-chegado a uma unidade de informação passa por várias etapas até 

estar pronto para ser disponibilizado ao usuário. 

Logo após análise, seleção e por fim aprovação do livro (obedecendo à política de 

desenvolvimento de coleções), os seguintes passos deverão ser feitos para inclusão de 

um livro no acervo da Biblioteca Senador João Calmon: 

 

1. Classificação 

A obra recebe um código de classificação de assunto, segundo a Classificação 

Decimal de Dewey (CDD), e um código de recuperação do livro na estante, 

denominado Cutter. 

2. Planilhamento 

É feita a descrição física da obra, através de preenchimento manual em uma 

planilha. Nesta planilha é possível fazer um controle de qualidade, antes de 

encaminhar o material para catalogação no sistema. 

3. Indexação 

Na planilha também é preenchida a indexação da obra, que consiste em descrever 

os termos principais que o conteúdo apresenta. A indexação é um dos processos 

principais que colaboram para a recuperação eficaz do material. 
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4. Registro e Catalogação 

O material é catalogado, isto é, recebe um registro e suas informações descritas na 

planilha são cadastradas no sistema gerenciador de biblioteca. 

5. Etiquetamento 

Depois de catalogado, o sistema gera a etiqueta do material, na qual constam as 

principais informações que identifiquem rapidamente a obra, como: classificação, 

cutter, edição, ano, volume e exemplar. 

6. Guarda 

O processo técnico da obra é finalizado, estando disponível para o usuário na 

estante. 

 

Ferramentas para o processamento técnico 

O instrumento técnico adotado para a classificação do acervo de livros é a 

Classificação Decimal de Dewey – CDD. Para a classificação das obras jurídicas é 

adotado a Classificação Decimal Dóris Queiroz de Carvalho – CDDir.  

Para a informatização do acervo adotamos o software Sistema Gerenciador de 

Bibliotecas SOPHIA.  

 

5 ACERVOS 

 

A Biblioteca Senador João Calmon possui em seu acervo livros, jornais, revistas, 

folhetos, CD’s e DVD’s.  

O acervo de livros da Biblioteca é diversificado, com enfoque na área de Direito e 

Ciência Política.  

 

Acervo Especial 

O acervo especial reúne livros até a década de 1980, e está constituído de livros de 

Direito, Literatura e Dicionários. 

 

Acervo Geral 

Diversas áreas do conhecimento como: Informática, Bibliografias e Catálogos, 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, Filosofia, Psicologia, Ética, Religião, Ciências 

Sociais, Estatística, Economia, Ciência Política, Direito, Legislação, Estatutos, Códigos, 
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Administração, Educação, Serviço Social, 3º Setor, Meio ambiente, Livros didáticos, 

Artes, Literatura, Biografias, Geografia, História, entre outros. 

 

Acervo de Referência 

Dicionários gerais e especializados, Enciclopédias, Coleções, Atlas, Mapas, Teses e 

Dissertações. 

 

Coleções específicas 

História da ALES, História de outras Assembléias, Regimentos internos, Discursos 

Parlamentares, Leis estaduais e orgânicas, História do Espírito Santo e Literatura 

Capixaba. 

 

Acervo Capixaba 

Bibliografia do Espírito Santo, com obras técnicas e literárias, além de obras de autores 

capixabas. 

  

Banco de Dados da Mulher Capixaba 

Bibliografia de autoras capixabas e/ou sobre a mulher capixaba, além de informações 

on-line sobre: mulheres de destaque no poder do nosso Estado e ocupando vários 

espaços na sociedade; dados estatísticos sobre a mulher; endereços e link's úteis à 

mulher, órgãos, entidades e conselhos ligados ao direito da mulher. 

 

6 SERVIÇOS E PRODUTOS 

 

A Biblioteca Senador João Calmon oferece aos seus usuários: 

 

Consulta local ao acervo 

A consulta é de livre acesso, podendo o usuário solicitar a ajuda dos atendentes para 

sua pesquisa. 

 

Consulta on-line 

O usuário pode consultar a base de dados do acervo da Biblioteca pelo link “Consulta 

ao acervo” na página da Biblioteca, pelo portal www.al.es.gov.br.  
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Empréstimo domiciliar 

O empréstimo é restrito aos servidores e ex-servidores da Casa. Pode-se retirar 3 

livros por 7 (sete) dias e 1 (um) dia para periódicos. Servidores efetivos, 

comissionados e estagiários necessitam apresentar o crachá para utilizar os serviços. 

Para os servidores aposentados é necessário apresentar contracheque atualizado e 

documento de identificação com foto. 

 

Sistema Gerenciador de Biblioteca SOPHIA 

Alcançar a excelência na gestão da biblioteca significa estar mais próximo deste 

objetivo. Assim, uma ferramenta que agilize, otimize e reduza os custos de diversos 

processos da administração da biblioteca pode ser seu aliado na superação dos 

desafios que separam você do seu objetivo. 

 

A Biblioteca Senador João Calmon adquiriu este software, denominado Sophia, que 

oferece diversos serviços aos usuários da Casa como:  

• Cadastro completo das obras (resumos, descrição física, etc.);  

• Serviço de busca avançada via web;  

• Cadastro de usuários com integração à página web, que permite ao usuário 

efetuar seu login e senha e ter acesso ao cadastro do seu perfil de interesse, 

histórico e relatório de transações de empréstimos, reserva de obras, entre 

outros;  

• Reserva de obras com sistema inteligente via web;  

• Aviso de reserva de obras liberada, via e-mail do usuário;  

• Aviso de devolução de obras via e-mail, antes do vencimento do empréstimo;  

• Disponibilização do terminal web de serviços ao usuário;  

• Serviço de alerta de publicações de acordo com as preferências do usuário, 

denominado "disseminação seletiva da informação". 

 

Dosvox 

O Dosvox é um sistema para microcomputadores da linha PC que se comunica com o 

usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores 

por deficientes visuais, que adquirem assim, um alto grau de independência no estudo e 

no trabalho.  
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O Telecentro da Biblioteca Senador João Calmon disponibiliza o sistema para os 

usuários portadores de necessidades visuais. 

 

Obras capixabas 

O acervo da Biblioteca conta com vasta bibliografia de autores capixabas, além de 

obras lançadas na Casa e doadas ao nosso acervo. 

 

Xerox e impressão 

O usuário tem direito a impressão e/ou xerox de suas pesquisas bibliográficas. 

  

Digitação de trabalhos e acesso à internet 

O laboratório de informática é aberto à comunidade em geral e funciona de segunda a 

sexta-feira, de 7:30h às 18:00h.  

 

Guarda-volumes 

A Biblioteca disponibiliza guarda-volumes aos usuários, a fim de que possam depositar 

seus pertences durante sua permanência nas dependências do espaço. 

 

Reserva da sala de reunião 

Somente para o corpo legislativo, com a finalidade de reunião, a Biblioteca agenda a 

sala antecipadamente.  

 

Levantamento bibliográfico 

Levantamento de material disponível e fontes de informação sobre o assunto 

solicitado.  

 

Ficha catalográfica 

A Biblioteca oferece catalogação na fonte de obras produzidas e editadas pela 

Assembléia Legislativa. 

 

 

Banco de Dados da Mulher Capixaba 
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O Banco de Dados da Mulher Capixaba foi criado a partir da Resolução nº 1.873/97, 

de autoria da Deputada Fátima Couzi, com o objetivo de concentrar informações de 

todos os gêneros, referentes às mulheres de nosso Estado.  

 

Boletim informativo 

Acompanhe bimensalmente as notícias, comunicados, ferramentas, novas aquisições e 

dicas da biblioteca para seu dia-a-dia. 

 

DSI - Disseminação Seletiva da Informação 

 A Disseminação Seletiva da Informação - DSI é um serviço destinado a alertar os 

usuários sobre novidades, novas aquisições e artigos publicados, de acordo com perfis 

de interesse pré-definidos.  

 

7 COMO USAR A BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca é aberta tanto para a comunidade interna como para a externa. O 

regimento interno está disponível para todo freqüentador do espaço (Anexo A). 

 

Normas gerais 

• Ao entrar na Biblioteca, deixar pertences no guarda-volumes. 

• Não entrar com alimentos e bebidas. 

• A consulta é de livre acesso ao acervo geral, à seção de referência, à seção 

especial e ao acervo de periódicos. O usuário pode solicitar a ajuda dos 

atendentes para sua pesquisa. 

• Não fazer uso do celular. 

• Manter silêncio. 

 

Usuários externos 

Para utilizar quaisquer serviços da biblioteca, sempre trazer um documento de 

identificação com foto. O usuário externo tem direito aos seguintes serviços: 

• Consulta local 

• Digitação de trabalhos e acesso à Internet 

• Xerox e impressão de pesquisas produzidas na Biblioteca 
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• Levantamento bibliográfico e fontes de informação 

• Acesso ao Banco de Dados da Mulher Capixaba 

 

Servidores e ex-servidores da ALES 

Servidores efetivos, comissionados e estagiários necessitam apresentar o crachá para 

utilizar os serviços. Para os servidores aposentados é necessário apresentar 

contracheque atualizado e documento de identificação com foto. Estão disponíveis 

para os usuários internos todos os serviços da Biblioteca: 

• Consulta local 

• Consulta on-line ao acervo 

• Empréstimo domiciliar de obras 

• Digitação de trabalhos e acesso à Internet 

• Xerox e impressão de pesquisas produzidas na Biblioteca 

• Levantamento bibliográfico e fontes de informação 

• Acesso ao Banco de Dados da Mulher Capixaba 

• Reserva da sala de reunião 

• Ficha catalográfica 

• Disseminação Seletiva da Informação 

 

8 COMO USAR O GUARDA-VOLUMES 

 

Para utilizar o guarda-volumes, é necessário trazer um documento de identificação 

com foto e solicitar a chave no balcão da recepção. 

 

Regulamento de utilização: 

 

- O uso correto do guarda-volumes é de inteira responsabilidade dos usuários. A 

Biblioteca não se responsabiliza por valores ou objetos deixados nos armários; 

- É de inteira responsabilidade do usuário a conservação da chave do guarda-volumes, 

evitando seu extravio, a danificação ou a utilização indevida; 

- Ao final do período de atendimento da Biblioteca, todos os armários serão abertos, 

sendo retido qualquer material que estiver em seu interior; 
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- O material retido somente poderá ser reavido pelo seu proprietário junto à 

Coordenação da Biblioteca. 

 

9 COMO LOCALIZAR UM LIVRO NA ESTANTE 

 

O acervo de livros obedece a um sistema de classificação chamado Classificação 

Decimal de Dewey (CDD), que varia de 000 a 900.  

 

Na estante, os assuntos estão organizados conforme essa classificação, em ordem 

crescente, e cada classe se refere à: 

 

000 – Generalidades  

100 – Filosofia e Psicologia 

200 – Religião 

300 – Ciências Sociais (Política, Economia, Direito, etc.) 

400 – Línguas 

500 – Ciências Naturais e Matemática (Astronomia, Física, Química, Biologia, Ecologia, 

etc.) 

600 – Ciências Aplicadas (Tecnologia, Administração, Engenharia, Medicina, etc.) 

700 – Artes (Arquitetura, Artes plásticas, Fotografia, Música, etc.) 

800 – Literatura 

900 – História e Geografia 

 

Para localizar um livro específico, o usuário deverá utilizar a consulta on-line, 

disponível na página da Biblioteca, no link Acervo. O número de chamada (código de 

recuperação do livro) deverá ser anotado para ser localizado na estante.  

Exemplo: 

Número de chamada: 347.71 J765l 

O usuário deverá se dirigir a estante sinalizada com o número da classe 300. Em 

seguida, seguir a ordem numérica até encontrar a obra desejada. 
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10 COMO ACESSAR O ACERVO DE SUA CASA OU DE OUTRO 

COMPUTADOR  

 

A base de dados do acervo da biblioteca pode ser consultada pela internet. 

Como acessar a base passo-a-passo: 

1. Entre no portal da ALES: www.al.es.gov.br 

2. Clique em “Biblioteca” 

3. Clique em “Acervo” 

4. Escolha “Biblioteca Senador João Calmon” 

5. Defina no campo de busca se a pesquisa será por palavra chave, título, autor, 

assunto, editora, ISBN/ISSN, série ou DGM. Para uma pesquisa mais específica, 

escolha a Busca Combinada. 

6. Clique em “Buscar” 

7. Ao encontrar o material desejado, anote seu número de chamada para localizá-

lo na estante. 

8. Também é possível, através do menu lateral, saber detalhes da obra; selecionar 

o registro para buscar outros títulos; reservar (em caso de indisponibilidade); 

visualizar a capa e verificar o número de exemplares. 
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11 COMO CONSULTAR PERIÓDICOS 

 

A Biblioteca Senador João Calmon possui um acervo rico de periódicos, em sua 

maioria títulos de Economia, Política e Direito.  

Os materiais são ordenados por título, ano e exemplares, e seu acesso se dá mediante 

solicitação ao atendente. 

Os periódicos, assim como outros materiais, deverão ser pesquisados através da 

“Busca combinada”, no campo “Material”, conforme exemplo abaixo: 

 

 
 

12 COMO UTILIZAR O TELECENTRO 

 

Para utilizar esse serviço, é necessário trazer um documento de identificação com 

foto. 

O usuário tem direito a permanecer 1 (uma) hora para pesquisa ou digitação.  

Não é permitido acessar sites de bate-papo, jogos, pornografia, orkut, msn, etc.  

 

13 COMO UTILIZAR A SALA DE REUNIÃO 

 

Os servidores deverão comparecer ao setor para agendamento da sala. 

Se preferirem, é possível fazer download do formulário disponível na página da 

Biblioteca, imprimir e preencher, em seguida encaminhá-lo ao nosso setor (Anexo B). 
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Para obter o formulário pela internet: 

• Acessar a página da Biblioteca, no portal da ALES; 

• Clicar em “Serviços e Produtos”; 

• Clicar em “Sala de Reunião”. 

 

14 COMO CONSULTAR MATERIAL DE REFERÊNCIA 

 

Encontra-se disponível no acervo geral da Biblioteca dicionários gerais e especializados, 

enciclopédias, coleções, atlas, mapas, teses e dissertações. 

Tais obras não são retiradas para empréstimo domiciliar e só podem ser consultadas 

dentro do setor.  

Caso seja necessário, solicite a ajuda do atendente para pesquisa às obras de 

referência. 

 

15 COMO FAZER EMPRÉSTIMO, DEVOLUÇÃO, RENOVAÇÃO E 

RESERVA 

 

O empréstimo, a renovação e a devolução são feitos na mesa de atendimento, 

acompanhado do material retirado e um documento de identificação.  

A reserva pode ser feita pessoalmente ou pela internet, na página da Biblioteca. 

 

• Empréstimo domiciliar  

O empréstimo domiciliar é restrito aos servidores efetivos, comissionados e 

estagiários. Para retirar obras pela primeira vez, é necessário realizar o cadastro de 

usuário, pessoalmente, na Biblioteca.  Os servidores ativos deverão apresentar o 

crachá de identificação e os servidores aposentados contracheque atualizado e 

documento de identificação com foto. 

 

O empréstimo é de até 3 livros por 7 (sete) dias (renovável por igual período se não 

houver reserva por outro usuário) e 1 (um) dia para periódicos.  
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O usuário que não efetuar a devolução do material bibliográfico no prazo previsto para 

empréstimo será notificado por escrito. O material bibliográfico não devolvido no 

prazo de 01 (um) mês após a notificação será considerado extraviado.  

 

Em caso de extravio do material bibliográfico sob sua responsabilidade, fica o usuário 

obrigado a sua reposição no prazo de 10 (dez) dias. Não ocorrendo a reposição no 

prazo, o usuário ficará proibido de fazer novos empréstimos na Biblioteca.  

A reposição de material equivalerá, necessariamente, a material bibliográfico igual ou 

similar ao danificado ou extraviado.  

 

• Devolução 

Para devolução do material não é necessário a presença do usuário, podendo ser 

entregue por outra pessoa.  

 

• Renovação 

A renovação também é feita na mesa de atendimento, com a apresentação do material. 

É gerado novo ticket de empréstimo para nova assinatura do usuário. 

 

• Reserva 

A reserva de materiais pode ser feita pessoalmente, solicitando ao atendente a reserva 

de obra ou pelo próprio usuário, on-line, através de consulta à base de dados do 

acervo da Biblioteca, no link Acervo. 

 

Ao encontrar o material desejado, e após consultar seus exemplares e verificar que o 

mesmo não se encontra disponível, o usuário pode reservá-lo, clicando em “Reservar”, 

ao lado das informações do material. Em seguida uma janela se abrirá, solicitando a 

matrícula e a senha do usuário, para dar prosseguimento a reserva. 

 

Quando o material estiver disponível, o usuário será avisado por e-mail e terá 24 horas 

para retirar o material. Segue abaixo uma ilustração: 
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16 COMO TIRAR CÓPIAS DE LIVROS E IMPRIMIR PESQUISAS FEITAS 

NA INTERNET 

 

Para cada pesquisa realizada, o usuário tem direito a impressão (no caso de Internet) 

e/ou xerox (no caso de materiais bibliográficos) de no máximo 5 (cinco) cópias. Os 

periódicos também podem ser consultados como pesquisa e xerocados. 

 

17 COMO UTILIZAR O BANCO DE DADOS DA MULHER CAPIXABA 

 

O Banco de Dados funciona na Biblioteca Senador João Calmon como sede de 

pesquisa para as entidades organizadas e a população em geral, sobre os vários temas 

da mulher.  

 

Também disponível na página da Biblioteca, o usuário pode encontrar: informações 

bibliográficas que constam no acervo da Biblioteca; mulheres de destaque no poder do 

nosso Estado e ocupando vários espaços na sociedade; dados estatísticos sobre a 

mulher; endereços e link's úteis à mulher: órgãos, entidades e conselhos ligados ao 

direito da mulher.  

 

Para acessar o banco, acesse a página da Biblioteca, clique em Serviços e Produtos, 

Banco de Dados da Mulher Capixaba. 
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18 COMO SOLICITAR LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

Solicite a ajuda do Bibliotecário, na Coordenação da Biblioteca, pelo telefone (27) 

3382-3872 ou através do e-mail biblioteca@al.es.gov.br. 

 

19 COMO SOLICITAR FICHA CATALOGRÁFICA 

 

As solicitações podem ser feitas pessoalmente, com a Bibliotecária, ou pelo e-mail 

biblioteca@al.es.gov.br . Prazo de entrega de até 5 (cinco) dias úteis. 

 

20 COMO SE INSCREVER PARA O SERVIÇO DE DISSEMINAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO 

 

A DSI está disponível para usuários internos. 

 

Para utilizar esse serviço é necessário estar cadastrado em nosso sistema gerenciador 

Sophia. Quando o usuário comparecer à Biblioteca para tomar empréstimo de 

materiais pela primeira vez, será feito um cadastro com seus dados de identificação. 

Neste cadastro o usuário pode optar por participar do serviço de DSI ou não. Caso 

deseje participar, será preenchido no cadastro seus interesses juntamente com seu e-

mail. 

 

Assim que a publicação relacionada ao perfil do usuário chegar à Biblioteca, o sistema 

automaticamente envia para seu e-mail a disponibilidade do material.  

 

21 COMO OBTER ACESSO AO DOSVOX 

 

O Sistema Dosvox encontra-se nos computadores do Telecentro da Biblioteca 

Senador João Calmon, e estão disponíveis durante todo o período de expediente do 

Telecentro. 

Para utilizar o sistema, é necessário trazer seu próprio equipamento de áudio. 

 

mailto:biblioteca@al.es.gov.br
mailto:biblioteca@al.es.gov.br
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22 COMO TER ACESSO AO BOLETIM INFORMATIVO 

 

O Boletim Informativo terá circulação bimestral. Será disponibilizado em meio 

impresso e eletrônico. Qualquer usuário pode retirar seu boletim na recepção da 

Biblioteca, ou fazer o download pela internet: 

• Acessar a página da Biblioteca, no portal da ALES; 

• Clicar em “Serviços e Produtos”; 

• Clicar em Boletim Informativo. 

 

23 COMO DOAR PUBLICAÇÕES 

 

Os materiais podem ser doados por qualquer freqüentador da Biblioteca, 

pessoalmente ou pelo pré-atendimento na internet. 

 

As doações serão aceitas mediante assinatura de termo de doação, no qual o usuário 

formaliza seu ato e toma ciência da política de doação de obras. 

 

Na página da Biblioteca, no link “Espaço do usuário”, “Como doar publicações”, há 

disponível o formulário de doação para download. Depois de impresso e preenchido, o 

usuário pode encaminhar à Biblioteca pelo correio ou pessoalmente, juntamente com 

os materiais (Anexo C). 

 

No caso de pessoa jurídica, não há a necessidade de preenchimento do termo de 

doação.  

 

24 COMO SUGERIR PUBLICAÇÕES 

 

A participação do usuário na sugestão de obras é muito importante e bem vinda para a 

Biblioteca Senador João Calmon. 

As sugestões de obras são feitas exclusivamente pela internet: 

• Acesse a página da Biblioteca, no portal da ALES; 

• Clique em Espaço do Usuário; 

• Clique em “Como sugerir publicações” 



 
 
 

 

• Preencha todas as informações do formulário e clique em “enviar”. 

 
A sugestão será analisada. Se aprovada, o usuário receberá o aviso da disponibilidade 
da obra por e-mail. 
 
 

25 O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NA BIBLIOTECA ON-LINE 

 

A página da Biblioteca no Portal da ALES dispõe de todas as informações que o usuário 

precisa para usufruir do setor, além de oferecer serviços especiais para os usuários 

internautas. 

 

Conheça a Biblioteca: informações sobre a unidade de informação, como missão; 

chefia responsável; contato, endereço e localização; regulamento; notícias e eventos 

realizados. 

 

Acervo: base de dados on-line para consulta ao acervo. Permite pesquisar qualquer 

material da Biblioteca, verificar sua disponibilidade, número de exemplares e serviço de 

reserva. 

 

Serviços e produtos: apresentação e descrição de todos os serviços e produtos que 

a Biblioteca oferece. 

 

Espírito Santo: informações sobre o nosso Estado, como hino, símbolos, datas 

comemorativas e informações turísticas. 

 

Espaço do usuário: esse link oferece vários serviços adicionais aos internautas, 

como: 

• Pergunte ao Bibliotecário: serviço de referência on-line, onde o usuário pode 

sanar dúvidas sobre normalização de trabalhos acadêmicos, serviços e produtos 

da Biblioteca, fontes de pesquisa, conservação e restauração de materiais, 

levantamento bibliográfico, etc. Para encaminhar a dúvida basta preencher o 

formulário e clicar em “Enviar”. 
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• Doação de publicações: o usuário pode doar materiais para o setor, fazendo o 

download do formulário disponível, preenchê-lo e encaminhar à Biblioteca, 

pessoalmente ou pelo correio, juntamente com o formulário preenchido. 

• Sugestão de publicações: o usuário pode propor a aquisição de publicações que 

ainda não constem no nosso acervo, bastando para isso preencher o formulário 

e clicar em “Enviar”. A sugestão será analisada e se aprovada,  a pessoa 

receberá pelo seu e-mail o aviso da disponibilidade da obra. 

• Dicas: dicas de pesquisa eficaz na internet, para um bom hábito de leitura e 

conservação de livros. 

• Manual do usuário: guia auto-explicativo de normas e procedimentos para uso 

da Biblioteca, disponível gratuitamente para download. 

 

24 FALE CONOSCO 

 

Endereço para correspondência: 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Diretoria Legislativa de Documentação e Informação 

Biblioteca Senador João Calmon 

Av. Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá, Vitória/ES 

CEP: 29050-950 

 

E-mail: biblioteca@al.es.gov.br  

 

Telefones de contato: 

(27) 3382-3677 (Recepção e Telecentro) 

(27) 3382-5218 (Processamento Técnico) 

(27) 3382-3872 (Coordenação) 

 

Biblioteca on-line: www.al.es.gov.br  
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ANEXO A 

REGIMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA SENADOR JOÃO CALMON 

 

ATO Nº 2.985 /2004 

 

Institui o Regulamento da Biblioteca "Senador João Calmon" da Assembléia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo.  

 

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

prerrogativas especialmente as contidas no artigo 17, incisos I e XXV do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 1.600, de 11.12.1991, resolve:  

 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento da Biblioteca "Senador João Calmon" da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, subordinada à Diretoria Legislativa 

de Documentação e Informação - DLDI.  

 

CAPÍTULO II  

DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES  

 

Seção I  

Dos Objetivos  

 

Art. 2º A Biblioteca é um centro de informação, pesquisa e produção do 

conhecimento, capaz de prover o acesso às fontes de informações impressas, 

eletrônicas, sonoras e visuais a todos os seus usuários.  

 

Art. 3º É função social da Biblioteca:  

 

I - propiciar irrestrito acesso do cidadão ao seu acervo e aos equipamentos de 

pesquisa;  



 
 
 

 

II - subsidiar a ação parlamentar;  

III - realizar intercâmbio com outras bibliotecas e centros de pesquisa e de produção 

científica;  

IV - executar políticas e programas de integração e inclusão social;  

V - estimular a leitura e a pesquisa;  

VI - propiciar os recursos e as fontes para o pleno desenvolvimento científico e para a 

difusão e produção do conhecimento;  

VII - promover a construção da cidadania.  

 

Art. 4º O acervo da Biblioteca é constituído por:  

 

I - documentos sonoros;  

II - documentos visuais;  

III - documentos audiovisuais;  

IV - periódicos;  

V - obras raras de valor histórico;  

VI - obras bibliográficas com ênfase nas áreas de administração, antropologia, 

arquitetura, biografias políticas, ciências políticas, demografia, direito, economia, 

enciclopédias e dicionários, filologia, filosofia, geografia, história, literatura, meio 

ambiente, poesia, psicologia, sociologia, sem prejuízo de outras que venham a ser 

incluídas.  

 

Seção II  

Da Organização Técnica  

 

Art. 5 º A Biblioteca estará aberta para atendimento aos usuários de segunda a sexta-

feira, das 7 horas e 30 minutos às 19 horas.  

 

Parágrafo único. A administração poderá estender ou alterar o horário e dias de 

funcionamento através de ato próprio, resguardados os direitos dos servidores.  

 

Art. 6º É garantido ao usuário o livre acesso ao acervo documental para consulta do 

documento impresso, excetuadas as obras raras de valor histórico.  
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Parágrafo único. Consultado, o documento deverá ser deixado sobre as mesas e 

recolocado em seu local de origem pelo servidor.  

 

Art. 7º É vedada no recinto da Biblioteca a entrada, utilização ou consumo de 

alimentos, bebidas, jogos eletrônicos, aparelhos sonoros, programas de computador 

não autorizados, telefone celular, "pagers", bolsas, sacolas, pastas, mochilas, cigarros e 

similares.  

 

Parágrafo único. As exceções ao disposto no "caput" serão definidas pela chefia do 

Setor ou por outros de seus servidores em razão de necessidades especiais do usuário 

ou de programas e projetos em execução.  

 

Seção III  

Do Usuário da Biblioteca  

 

Art. 8º São usuários da Biblioteca os deputados, ex-deputados, os servidores ativos e 

inativos e qualquer cidadã ou cidadão.  

 

Art. 9º São deveres dos usuários:  

 

I - guardar seus pertences nos armários localizados na recepção da Biblioteca;  

II - devolver, no prazo determinado, as obras solicitadas através de empréstimo;  

III - zelar pelas obras tomadas para consulta ou empréstimo;  

IV - manter limpo o Setor;  

V - manter no salão de leitura o silêncio necessário, preservando o ambiente de 

estudo;  

VI - acatar o Regulamento da Biblioteca;  

VII - zelar pela civilidade e respeito nas relações com os servidores e demais usuários;  

VIII - assumir total responsabilidade pelo extravio ou dano, parcial ou total, do 

documento ou equipamento que estiver em seu poder ou estiver por ele sendo 

utilizado;  

IX - preservar o acervo e os equipamentos do Setor.  
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Art. 10. É vedado ao usuário utilizar-se dos espaços e equipamentos da Biblioteca para 

guarda de objetos e documentos pessoais, fora do momento de uso dos serviços do 

Setor.  

Art. 11. Considera-se falta grave causar danos ao acervo bibliográfico, bem como 

quaisquer atos que possam inutilizá-lo ou descaracterizá-lo, considerados entre outros: 

riscar, marcar, retirar folhas ou parte delas e rasuras de qualquer espécie.  

 

Seção IV  

Dos Servidores da Biblioteca  

 

Art. 12. A chefia da Biblioteca será exercida por servidor indicado pela direção, com as 

seguintes atribuições:  

 

I - exercer a gerência dos serviços técnicos e administrativos, supervisionando os 

serviços de seleção, aquisição, processamento mecânico, catalogação, indexação, 

representação temática e descritiva do acervo;  

II - representar a Biblioteca junto a órgãos internos e externos ao Poder Legislativo;  

III - prestar quaisquer informações solicitadas sobre pessoal, acervo, serviços, 

equipamentos, programas, projetos e estudos desenvolvidos no Setor;  

IV - apresentar relatório estatístico anual das atividades realizadas pela Biblioteca, bem 

como para o planejamento do ano seguinte;  

V - coordenar a comissão de seleção, aquisição, doação e descarte do acervo;  

VI - encaminhar ao órgão superior as solicitações de aquisições, obras e serviços;  

VII - encaminhar ao órgão superior a proposta dos orçamentos plurianual e anual do 

Setor;  

VIII - selecionar estagiários, juntamente com os demais bibliotecários lotados no Setor;  

IX - zelar pelo cumprimento das normas legais e internas do Poder Legislativo;  

X - coordenar a orientação e disseminação do acesso à informação e ao 

conhecimento.  

 

Art. 13. São atribuições de todos os servidores lotados na Biblioteca:  

 

I - atender com solicitude o usuário;  
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II - agir no sentido de preservar o ambiente de estudo e pesquisa;  

III - zelar pela guarda, disciplina, conservação e controle do material bibliográfico;  

IV - fiscalizar o uso dos equipamentos disponibilizados ao usuário para pesquisa e 

estudo;  

V - orientar, disseminar e facilitar o acesso à informação e ao conhecimento;  

VI - verificar as condições de saída e entrada das obras emprestadas.  

 

Art. 14. A Biblioteca contará com os serviços de estagiários de nível superior com 

formação em Biblioteconomia ou Ciência da Informação, de acordo com as 

disponibilidades definidas pela Direção-Geral da ALES.  

 

Parágrafo único. São atribuições dos estagiários:  

 

I - colaborar com os bibliotecários nas atividades técnicas do Setor;  

II - atender e orientar os usuários;  

III - disseminar o conhecimento acadêmico.  

 

Seção V  

Do Empréstimo de Obras  

 

Art. 15. O acervo da Biblioteca está disponível para o empréstimo ao usuário, com 

exceção das obras de referência (dicionários, enciclopédias), periódicos (revistas, 

diários oficiais), obras raras, atlas, mapas e material multimídia, os quais só podem ser 

consultados no local e outros expressamente definidos pela chefia como de circulação 

restrita  

 

Art. 16. O empréstimo do acervo é permitido ao usuário devidamente cadastrado.  

 

§ 1º O empréstimo domiciliar é exclusivo dos deputados e dos servidores lotados na 

Assembléia.  

 

§ 2º Aos demais usuários será garantida somente a consulta das obras no salão de 

leitura da Biblioteca.  
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§ 3º É permitida a retirada de no máximo 03 (três) documentos para consulta fora do 

Setor.  

 

Art. 17. O prazo determinado para o empréstimo é de 10 (dez) dias corridos, 

podendo ser renovado, desde que haja disponibilidade.  

 

§ 1º A partir da 1ª (primeira) renovação é obrigatória, por parte do usuário, a 

apresentação da obra, para que se efetue a renovação seguinte.  

 

§ 2º O não cumprimento dos prazos estipulados neste artigo implica à não renovação 

do empréstimo e à suspensão do direito de obter novos empréstimos na Biblioteca 

por 30 (trinta) dias, a partir da data em que ocorrer a devolução.  

 

Art. 18. O usuário pode solicitar reserva para empréstimo de obra que não estiver 

disponível e será informado da data em que a mesma estará liberada.  

 

Art. 19. É vedada, sob qualquer pretexto, a retirada de obra sem cumprimento das 

formalidades deste Regulamento ou, em casos excepcionais, sem o consentimento da 

chefia do Setor ou de seu substituto eventual.  

 

Seção VI  

Do Telecentro  

 

Art. 20. É facultado ao usuário o uso da "Internet" por no máximo 01 (uma) hora por 

dia.  

 

§ 1º O usuário que ultrapassar o tempo determinado ficará 03 (três) dias sem usar o 

sistema.  

 

§ 2º A utilização do microcomputador restringe-se apenas à pesquisa, à digitação e ao 

envio de mensagens eletrônicas.  
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§ 3º Cada usuário tem direito a 30 (trinta) minutos para o envio de mensagens 

eletrônicas.  

 

Art. 21. É permitido o uso do disquete do usuário desde que comunicado à recepção 

para a adoção de medidas de segurança.  

 

Art. 22. É expressamente proibida a impressão, na Biblioteca, de trabalhos não 

elaborados ou não pesquisados no próprio Setor.  

 

Art. 23. Não é permitida a instalação de "Software" pelo usuário.  

 

Art. 24. É terminantemente proibido acessar na "Internet" "sites" considerados 

impróprios, tais como: pornográficos, sala de bate papo, jogos e outros que 

porventura possam atentar contra a função educativa da Biblioteca, sendo o usuário 

que os acessar, na 1ª (primeira) infração, punido com suspensão de 30 (trinta) dias e, 

em caso de reincidência, impedido de usar a "Internet" . 

 

Seção VII  

Do Sistema Dosvox  

 

Art. 25. O Sistema Dosvox será operado por funcionários contratados pela ALES e 

capacitados para essa finalidade.  

 

Art. 26. O Sistema Dosvox será utilizado exclusivamente pelos portadores de 

deficiência visual.  

 

Art. 27. Ao usuário será necessária a utilização do fone de ouvido pessoal, que não 

será custeado pela ALES.  

 

Art. 28. Será permitida ao usuário do Dosvox a reprodução em disquete ou outro 

meio magnético, de obras literárias, artísticas ou científicas, sempre que a reprodução 

seja sem fins comerciais, conforme determina o artigo 46 - Capítulo IV - Das 

Limitações aos Direitos Autorais - da Lei Federal nº 9.610, de 19.02.1998.  
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Parágrafo único. Os equipamentos para a reprodução de que trata este artigo serão 

custeados pelo usuário.  

 

Art. 29. É terminantemente proibido ao aluno o acesso aos livros do sistema Dosvox.  

 

Parágrafo único. Apenas os servidores da Biblioteca habilitados para este fim terão 

acesso aos livros de que trata este artigo.  

 

Seção VIII  

Do Descarte de Títulos ou de Partes do Acervo  

 

Art. 30. O descarte será feito com base na avaliação de uma comissão composta:  

 

I - por 02 (dois) representantes da Biblioteca;  

 

II - o Diretor da DLDI;  

III - 01 (um) representante da Diretoria Legislativa da Procuradoria - DLP;  

IV - 01 (um) representante do setor de Patrimônio.  

 

§ 1º A comissão, na análise do material, decidirá o seu destino obedecendo aos 

seguintes critérios:  

 

I - livros técnicos e de conteúdo acadêmico, anualmente e depois de avaliados, 

caracterizados como:  

 

a) obras desatualizadas - conteúdos superados por edições mais recentes, tornando a 

anterior sem utilidade;  

b) obras consideradas inadequadas pelo assunto ou pelo idioma;  

c) obras cujo desgaste físico, pelo uso ou mutilação, não justifique a despesa com sua 

restauração ou encadernação, considerando-se o seu valor e a disponibilidade no 

mercado para sua substituição;  

d) obras contendo vários exemplares de um mesmo título, em número excessivo em 

relação à demanda, respeitando o mínimo de 03 (três);  
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e) obras que apresentam baixo índice de utilização, o que não justifica a sua 

permanência no acervo;  

f) obras em desacordo com as áreas definidas pela política de desenvolvimento do 

acervo;  

 

II - periódicos:  

 

a) de divulgação, cujo conteúdo seja de interesse temporário ou recebido em 

duplicata;  

b) coleções não correntes, cujo conteúdo não motive a demanda;  

c) os jornais serão mantidos sob a guarda da Biblioteca por um período de 01 (um) 

mês.  

 

§ 2º As obras referidas nos incisos I e II do § 1º serão retiradas do acervo, retidas em 

arquivo temporário da Biblioteca pelo prazo máximo de 03 (três) meses, até o 

descarte definitivo.  

 

§ 3º Antes do descarte definitivo, a Biblioteca pode divulgar a sua relação sugerindo, 

inclusive, sua doação a instituições.  

 

Seção IX  

Das Penalidades  

 

Art. 31. O usuário que não efetuar a devolução do material bibliográfico no prazo 

previsto para empréstimo será notificado por escrito.  

 

Parágrafo único. O material bibliográfico não devolvido no prazo de 01 (um) mês após 

a notificação de que trata este artigo será considerado extraviado.  

 

Art. 32. Em caso de extravio do material bibliográfico sob sua responsabilidade, fica o 

usuário obrigado a sua reposição no prazo de 10 (dez) dias.  
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Parágrafo único. Não ocorrendo a reposição no prazo previsto no "caput", o usuário 

ficará proibido de fazer novos empréstimos na Biblioteca.  

 

Art. 33. Comprovada a falta grave prevista no artigo 11, fica o usuário proibido de usar 

a Biblioteca até que recupere o dano causado providenciando a reposição do material 

bibliográfico danificado, cabendo ainda à Biblioteca comunicar o fato a sua chefia 

imediata.  

 

Parágrafo único. A reposição referida no "caput" equivalerá, necessariamente, a 

material bibliográfico igual ou similar ao danificado.  

 

CAPÍTULO III  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 34. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela chefia da 

Biblioteca.  

 

Art. 35. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.  

 

    

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 de novembro de 2004.  

 

   

CLAUDIO VEREZA  

Presidente  

 

ANSELMO TOSE 

1º Secretário  

 

PAULO FOLETTO  

2º Secretário 
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ANEXO B 

SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO DA SALA DE REUNIÃO  
 
 
 

Requisitante: 

 

Setor: 

Ramal:  Data:___/____/_______ 

Horário da reunião: __________ até ___________ 

Responsável: 

Quantidade de pessoas: 

Reservar: Café: (  ) sim  (  ) não 

Outras observações: 

 

 

 

 
____________________________________ 

Assinatura do Responsável 
 
 

Favor imprimir esse documento, preencher e entregar à Recepção da Biblioteca. 
 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO C 

POLÍTICA PARA RECEBIMENTO DE DOAÇÕES À 
BIBLIOTECA SENADOR JOÃO CALMON 

 
 
A Biblioteca Senador João Calmon obedece aos seguintes critérios para recebimento 
de doações:  
 
• O(s) material(is) recebidos será(ão) avaliado(s) segundo a política de seleção 

em vigor e estando em conformidade com a política de doação; 
• A(s) obra(s) doada(s) que não for(em) selecionada(s) para compor o acervo 

será(ão) permutada(s) com outras bibliotecas ou encaminhada(s) às instituições 
públicas; 

• A Biblioteca reserva-se o direito de somente incorporar ao acervo as obras 
pertinentes e/ou em bom estado de conservação; 

• A Biblioteca não irá restituir ao doador as obras que não foram selecionadas. 
 
 
 

TERMO DE DOAÇÃO DE MATERIAIS 
 
Transfiro o(s) material(is) citados em anexo para esta Instituição, incondicionalmente, 
e declaro estar ciente da política adotada pela Biblioteca Senador João Calmon em 
relação a doações de materiais. 
 
Nome completo:__________________________________________________ 
Instituição: ______________________________________________________ 
Endereço completo: 
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
Data: ____/_____/______ 
 
 
Avaliação da Biblioteca: (para preenchimento da Instituição) 
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TIPO MATERIAL TÍTULO QUANT. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Observação: 

Favor preencher o formulário das páginas 1 e 2 e encaminhá-lo à Biblioteca, 
juntamente com os materiais a serem doados. 
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