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Regulamento da Biblioteca 

1 Condições de empréstimo do acervo de livros  

1.1 Para utilizar o serviço de empréstimo é necessário estar de posse da carteirinha de 

estudante ou o RM (Registro de Matrícula), para a identificação do aluno na instituição. 

1.2 Os materiais dispostos para empréstimo atualmente são livros. 

1.3 São materiais excluídos do regime de empréstimos obras de consulta, Trabalhos de 

Conclusão de Curso, revistas e periódicos. 

     2.   Prazos e número de documentos para empréstimo  

2.1 Número máximo de documentos para empréstimo: 03 livros. 

2.2 O prazo de empréstimo para cada documento é de 07 dias, podendo ser menor de acordo     

com a quantidade e procura. 

     3.   Renovações  

3.1 Os empréstimos podem ser renovados até duas vezes pelo mesmo período, sempre que 

não haja reservas prévias. 

3.2 Não se renovarão documentos reservados, empréstimos espirados e aqueles que, por 

razões de demanda, estabeleça a biblioteca. 

     4.  Reservas 

4.1 Serão admitidas reservas de obras que se encontrem emprestadas por outros usuários. 

4.2 O número máximo de reservas é de três livros. 

     5. Penalizações  

5.1 Os leitores que não cumpram com os prazos de devolução, ficarão impedidos de fazer uso 

dos serviços restantes (exceto a consulta em sala) por tantos dias como os de atraso (cada 

dia de atraso = três dias de suspensão ou R$3,00 a ser recolhido na secretaria). 

5.2 A perda ou destruição de documentos implica a restituição dos mesmos ou o abono do 

valor estabelecido pela biblioteca. (Observar Regimento do CEETEPS, capítulo II, artigo 97 

“São deveres dos alunos”, disponibilizado no Manual do Aluno).  

5.3 A biblioteca reserva o direito de suspender o empréstimo ao usuário que descumprir o 

determinado no item 5.2 permitindo somente a consulta das obras na biblioteca. 

      6. Lembre-se que na biblioteca 

6.1 Não são permitidos consumir ou portar alimentos. 

6.2 Não é permitido fumar. 

6.3 Não é permitido utilizar telefones ou outros aparelhos que possam alterar de alguma forma 

a ordem e o silêncio. Só é permitido falar em voz baixa. 
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