REGRAS DE EMPRÉSTIMO
•Livros literários e didáticos: empréstimo de 7 dias.
•Livro de consulta: devolução no mesmo dia.
•Ensino Fundamental II: empréstimo de até 4 livros,
e Ensino Médio, até 7 livros, incluindo os empréstimos anuais.
•Para melhor utilização do acervo, não será
permitido o empréstimo de 2 livros ou mais com o
mesmo título para um mesmo usuário.

RENOVAÇÃO
Para renovar, é necessário trazer o livro, que poderá
ser renovado duas vezes seguidas, desde que não
haja procura.
O ideal é renovar o material com um dia de
antecedência para evitar multas.

RESERVA
A reserva é permitida somente para os livros que
estão emprestados. Não é possível efetuar reserva
de material disponível no acervo.
Atenção: o aluno que reservar o livro deve passar
diariamente para ver a disponibilidade do livro.

POLÍTICA PARA RESERVA DE CABINE
Para reservar a cabine, é necessário, no
mínimo, 2 (duas) pessoas e, no máximo, 6 (seis).
Respeitar a capacidade de pessoas na cabine.
Fazer a reserva um dia antes da data ou 30 min
antes do horário previsto já padronizado.

EVITE MULTAS
Fique atento à data de devolução. O atraso gera
multa de R$1,00 por dia e por cada livro,
considerando também os finais de semana e
feriados.

TENHA CUIDADO COM O LIVRO
Em caso de perda ou livro danificado, é necessário
repor o mesmo título.

AJUDE A PRESERVAR
O CONHECIMENTO
ARMAZENADO NOS

LIVROS!

Não deixar apenas as mochilas dentro das
cabines.
Se houver necessidade de sair da cabine, um
aluno deverá permanecer nela, do contrário
poderá perder o direito de utilização do espaço.
A tolerância máxima de atraso será de 10
minutos, para que o aluno entre na cabine de
estudo, ou perderá o direito.
Os alunos não poderão reservar a cabine em
horários seguidos.
Caso não haja reserva, o uso da cabine é livre,
desde que haja, no mínimo, 2 (duas) pessoas.
Favor não colocar e nem retirar cadeiras da
cabine.
Ao sair da cabine, desligar a luz e o ventilador,
apagar o quadro. Manter a cabine limpa!

USO CONSCIENTE DA BIBLIOTECA
A biblioteca é um lugar que exige
tranquilidade e silêncio, pois muitos a
utilizam para estudar; por isso, use
o bom-senso no tom de voz. Jogos,
brincadeiras ou conversas em grupo
devem acontecer somente fora da Biblioteca.
Qualquer tipo de bebida ou
alimento deve ser consumido
fora da Biblioteca.
O lixo deve ser jogado na lixeira.
Ao sair da Biblioteca, os usuários devem levar
seus objetos pessoais.
Ao buscar um livro no acervo, sempre passe no
balcão para efetuar o empréstimo.
Devoluções devem ser feitas dentro do cesto.

COMO PROCEDER QUANDO OS USUÁRIOS
DESCUMPREM AS REGRAS?
O atendente orienta o usuário e explica a ele a
necessidade de se respeitarem as regras.
Caso insista em não respeitar, o atendente
pedirá que o aluno se retire da Biblioteca.

Vamos contribuir para um clima de respeito
mútuo entre os funcionários e os usuários,
cada um acatando as normas para o perfeito
funcionamento da Biblioteca.

SEMPRE CONTE COM A
EQUIPE DA BIBLIOTECA,
ESTAMOS AQUI PARA AJUDAR!

