REGRAS DE EMPRÉSTIMOS DA BIBLIOTECA DA FATEC – GARÇA

ALUNOS – Máximo de 3 documentos
DOCUMENTO
QTDE PRAZO/DIAS
LIVROS*
3
7
MONOGRAFIA
1
7
CDs
1
7
Referências (dicionários, enciclopédias, revistas)
Uso local
PROFESSORES – Máximo de 5 documentos
DOCUMENTO
QTDE PRAZO/DIAS
LIVROS*
5
15
MONOGRAFIA
2
15
CDs
3
15
Referências (dicionários, enciclopédias, revistas)
Uso Local
*Não é permitido o empréstimo de 02 (dois) exemplares iguais do mesmo livro. O livro pode ser renovado se não houver reserva para o material.

Penalidade: o atraso na devolução ou não renovação do prazo de empréstimo implicará em dois (2) dias úteis de suspensão
por item e por dia de atraso.

Ingresso na Biblioteca
Não será permitida a entrada de usuários sem camisa, e nem serão toleradas atitudes inconvenientes ou impróprias por parte
dos usuários, que atentem à moral e aos bons costumes nas dependências da Biblioteca.
Não é permitido o ingresso na Biblioteca portando qualquer tipo de alimento (líquido ou sólido), fumar e utilizar telefone
celular.
• Não é permitido o empréstimo de 02 (dois) exemplares iguais do mesmo livro. O livro pode ser renovado se não houver
reserva para o material.
• Multa: o atraso na devolução ou não renovação do prazo de empréstimo implicará em cobrança de multa de 0,50 por
cada dia de atraso, por cada obra.
• Não manuseie livros com as mãos sujas.
• Não fume, beba ou coma nas salas de consulta e demais áreas da Biblioteca
• Não exponha os documentos à luz direta do sol.
• Não reproduza documentos frágeis em copiadoras eletrostáticas (xerox).
• Não apóie os cotovelos sobre os livros.
E principalmente, NÃO:
•
•
•
•

faça marcações com lápis, caneta ou marca-texto
folhear os livros molhando os dedos e pregueando as páginas.
cortar, dobrar, marcar ou rasgar os documentos
usar fitas adesivas ou prendedores metálicos (clipes).

Procure cuidar da conservação dos livros e lembre-se: a Biblioteca é um local de estudo. O respeito mútuo e a obediência às
normas deverão nortear o comportamento na Biblioteca, como regra principal. Portanto, faça SILÊNCIO.
Agradecemos a Colaboração

