Biblioteca

Gregório Mendel
A biblioteca é um ambiente destinado à leitura,
pesquisa, exploração e enriquecimento cultural.
Este guia informativo tem como
objetivo ajudá-lo a utilizar o espaço
de forma produtiva e correta.
Por isso, fique atento
às normas e orientações
de utilização.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Das 18h às 22h
INSCRIÇÃO
A inscrição é automática após confirmação
da matrícula.
ACERVO
Livros literários, paradidáticos, didáticos, obras
de referência (dicionários, enciclopédias, guias,
manuais), periódicos (revistas e jornais), DVD,
HQs e mangás.
EMPRÉSTIMO
Um livro por vez com o prazo de devolução de
sete dias consecutivos. O usuário que estiver
em débito com a Biblioteca não poderá fazer
novos empréstimos até que a situação seja
regularizada.
PERDA OU DANIFICAÇÃO
O livro deverá ser devolvido nas mesmas
condições em que foi emprestado. Em caso
de perda ou danificação, o estudante deverá
ressarcir a biblioteca com outro exemplar
da mesma obra. Quando se tratar de obra
esgotada, a bibliotecária indicará outro título
de igual valor para a substituição.
DEVOLUÇÃO
Deve ser feita no balcão de atendimento,
cumprindo-se o prazo informado nas fichas
contidas dentro dos livros.
ATRASO NA DEVOLUÇÃO
O estudante que não devolver o livro na data
determinada ficará bloqueado na biblioteca por
um período equivalente ao dobro de dias de
atraso e não poderá realizar empréstimo.
Exemplo: para atraso de 5 dias, o estudante
ficará bloqueado por 10 dias.

RENOVAÇÃO
O empréstimo poderá ser renovado desde que
não haja pedido de reserva e o usuário não
esteja em débito com a biblioteca. Serão
permitidas três renovações consecutivas
da obra solicitada.
RESERVA
É realizada reserva somente de materiais que
estejam emprestados. A reserva tem validade
até as 22h do dia seguinte à disponibilização
da obra. O estudante deve procurar o setor
para saber sua posição na lista de espera.
SERVIÇOS OFERECIDOS
Empréstimo domiciliar; auxílio em pesquisas
e consultas; treinamento de usuários;
campanhas educativas; urna de sugestões;
aulas programadas; terminais de acesso à
internet e consulta à base de dados do acervo.
RECOMENDAÇÕES
Guarde sua pasta, mochila ou bolsa no
escaninho ao entrar; fale baixo para não
incomodar seus colegas; alimente-se longe
dos livros e fora da biblioteca; retire o livro
da estante puxando-o pelo meio da lombada,
nunca pela borda superior; não escreva no
livro; mantenha os livros fora do alcance
de animais; cuide de todos os materiais da
biblioteca; mantenha o celular no silencioso e,
se necessário conversar, dirija-se ao corredor
externo da biblioteca.

Quem não lê,
mal ouve, mal fala,
mal vê.
Monteiro Lobato

