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BIBLIOTECA – REGULAMENTO DO USUÁRIO

Normas para Inscrição:

Para a efetivação da inscrição de leitor é necessário:
 A apresentação do regulamento assinado pelo aluno e pelos responsáveis;
 1 foto 3x4;

Normas para empréstimo:

1. O empréstimo só poderá ser feito à pessoa inscrita na biblioteca com a apresentação da carteirinha. 
Não é permitido o empréstimo da carteirinha a terceiros.

2. A carteirinha de leitor  deve ser conservada em bom estado e não pode ser rasurada, recortada, 
adulterada, ou mutilada.

3. O usuário tem 7 dias para o uso do livro, podendo ser renovado pelo mesmo período de tempo.
4. Os livros de pesquisas só poderão ser emprestados por dois dias, somente se houver mais de um 

exemplar na biblioteca.
5. O livro emprestado deve ser devolvido diretamente ao(a) bibliotecário(a).
6. Os livros serão emprestados em absoluta confiança, ficando o usuário responsável pela guarda e 

devolução na data indicada nas mesmas condições do empréstimo.
7. Caso  não  haja  expediente  na  biblioteca  no dia  marcado  para  a  devolução,  os  livros  devem ser 

devolvidos no dia seguinte e não será cobrado multa.
8. No extravio de um livro o usuário deverá fazer a substituição por outro igual ou de qualquer outro, 

desde que autorizado pelo(a) bibliotecário(a).
9.  Em caso de roubo ou perda da carterinha, notificar à biblioteca. 

Na consulta local

1. Não retirar o livro da estante sem permissão.
2. Solicitar o auxílio do funcionário quando não encontrar algo que necessite ou a informação desejada.
3. Os livros não deverão ser recolocados na estante, pois o(a) funcionário(a) responsável e habilitado(a) 

para isso o fará.
4. O usuário tem o dever de conservar o livro, não riscando, danificando ou rasgando.
5. Não será permitido o consumo de bebidas ou alimentos.
6. É proibida a permanência de alunos que não estejam lendo, estudando ou desenvolvendo pesquisa.
7. Agendamentos para pesquisa: Marcar com antecedência na biblioteca, favor trazer a agenda 

escolar. O tempo médio de pesquisa é de 1 hora.

Assinatura do responsável: _____________________________________________________________

Assinatura do aluno: __________________________________________________________________

Horários de funcionamento:
Manhã: 7:30h às 11:30 h    Tarde: 13h às 17h      Noite: 19h às 23h
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