
 
Regras de uso para as estantes móveis 

 

1) As estantes móveis são disponibilizadas por um semestre mediante pagamento de 

uma tarifa (vide §13 do regulamento de tarifas do IAI). 

Após vencimento do prazo, a estante móvel será esvaziada e seu o conteúdo 

reacomodado pelos(as) funcionários(as) do Instituto.  

Devido à grande demanda, as estantes são normalmente ocupadas por duas 

pessoas, tendo que ser compartilhadas por dois (duas) usuários(as). 

 

2) Nas estantes móveis podem ser guardados apenas livros do instituto e livros 

próprios, mas nenhum objeto pessoal, como laptops, material de escritório, bebidas, 

alimentos, etc. Para essa finalidade existem os armários no saguão da biblioteca. 

Sobretudo livros da sala de leitura do Instituto (com a etiqueta vermelha do número 

de chamada) não podem ser mantidos nas estantes móveis, podendo apenas ser 

utilizados no local. 

 

3) Valem os prazos de empréstimo normais. É da responsabilidade do(a) prestatário(a) 

zelar pela observância do prazo de empréstimo. 

Para o empréstimo na sala de leitura observe que se outros(as) usuários(as) 

precisarem do material, estes livros ou revistas poderão ser recolhidos pelos(as) 

funcionários(as) do Instituto e o empréstimo ser cancelado na conta. 

 

4) A chave para a estante móvel pode ser recolhida no balcão de empréstimo para o 

tempo de uso, mediante entrega de uma garantia (carteirinha da sala de leitura ou da 

biblioteca). Ao se retirar da sala de leitura, o mais tardar à noite, o(a) usuário(a) 

deverá devolver a chave no balcão de empréstimo. Ela não poderá ser levada de 

modo algum para casa. As chaves nunca podem ser deixadas na fechadura. 

 
5) A perda de chaves deve ser comunicada imediatamente no balcão de empréstimo.  

Em caso de perda da chave, o(a) usuário(a) arca com os custos de substituição da 

chave ou da fechadura e eventuais custos subsequentes. 

 
Estou ciente das regras de uso para as estantes móveis e aceito-as mediante minha 
assinatura. 
 
Sobrenome: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Número da carteirinha da biblioteca: __________________________________________ 
 
 
Data:___________________________________________________________________ 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________________ 
 
 
Número da estante móvel: __________________________________________________ 
 
 
 

 


