REGULAMENTO DA
BIBLIOTECA “JOSEF BRUNNER”

Art. 1º - Apresentação
o
§ 1 - A biblioteca “Josef Brunner” está ligado diretamente as Escolas SENAI

“Felício Lanzara”, “Theobaldo De Nigris” e Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica.
§ 2o - A biblioteca tem a finalidade de facilitar e atender as necessidades
informacionais dos usuários cadastrados.

Art. 2º - Horários de Atendimento
2a feira:

09h às 13h
14h às 17h45min

3ª a 6ª feira:

09h às 13h
14h às 19h45min
20h às 21h45min

Sábado:

09h às 10h45mmin
11h às 12h45min

Art.3º - Guarda-Volume
§ 1o - Para utilizar a biblioteca, o usuário deverá deixar no guarda-volumes,
localizado na Sala A29, todos os seus pertences.
§ 2o - A retirada e a devolução da chave do armário são feitas no balcão de
atendimento, mediante apresentação do crachá ou documento original
com foto. Cada usuário pode utilizar só 1 (um) armário.
§ 3o - A biblioteca não se responsabiliza por objetos de valor deixados no

guarda-volumes.

Art.4º - Empréstimo
o

§ 1 - O empréstimo de publicações será permitido aos usuários cadastrados ( alunos regularmente matriculado, docentes , funcionários das
Escolas SENAI “Theobaldo De Nigris” e “Felicio Lanzara” e aos associados da ABTG.
§ 2o - Prazo para empréstimos:
Livros, revistas e DVD’s: 2 semanas
Apostila técnica: 1 dia
§ 4o - Limite máximo: 3 volumes para cada leitor.
§ 5o - As obras de referência (dicionários, enciclopédias etc.), obras raras,
obras especiais e obras com etiqueta “Uso Local ” , terão o uso restrito à consulta dentro da biblioteca. Excepcionalmente, os dicionários
poderão ser emprestados em dia de prova para uso em aula.
§ 6o - O prazo de empréstimos poderá renovar-se em até 2 vezes, desde
que não haja reserva do material. Excepcionalmente, a renovação poderá ser feita por telefone, esta renovação será apenas por mais 1
(um) dia.
§ 7o - O livros de literatura poderão ser renovados em até 2 (duas) vezes ,
com prazo de 15 dias para cada renovação.
§ 8o - Os periódicos são emprestados para os usuários, com exceção do
último número que deve estar em exposição para consulta e leitura.

Art. 5º – Consulta ao Acervo

o

§ 1 - O acervo da biblioteca é aberto a comunidade da área gráfica para
consulta.
§ 2o - Não é permitido ao usuário fumar, comer ou beber dentro da Biblioteca.
o

§ 3 - Pedimos, por gentileza, para deixar o celular no modo silencioso para
atendê-lo do lado de fora da sala.
§ 4o - Preservar a integridade física das revistas e jornais, evitando riscar,
rasgar ou apossar-se de suplementos, visando que todos tenham
acesso às informações.

Art. 6º - Reservas
§ 1o - O usuário poderá solicitar a reserva de publicação que não está disponível. Quando a publicação estiver disponível para empréstimo, o
usuário terá 1 (um) dia de prazo para retirá-la.
o

§ 2 - Não será permitido ao usuário reservar os livros que já estão em seu
poder.

Art. 7º - Responsabilidades
§ 1o - Cabe a Biblioteca cumprir e fazer cumprir este Regulamento.
§ 2o - O usuário será responsável pelas publicações em seu poder, nas
quais é proibido fazer qualquer anotação ou mutilação.

Art. 8º - Infrações do Regulamento
§ 1o - Em caso de dano ou extravio, o usuário deverá providenciar a reposi-

ção das publicações nas mesmas condições. Não sendo possível, cada caso será estudado pela Comissão de Avaliação.
§ 2o - Ao usuário cabe respeitar os prazos de devolução. A biblioteca se reserva o direito de cancelar a matrícula do usuário se este não cumprir
o regulamento.
o

§3 -

Será cobrada uma multa de R$ 2,00 (Dois reais) por dia de atraso (incluindo sábados, domingos e feriados) de cada publicação.

§ 4o - As infrações a este regulamento serão comunicadas para as devidas
providência, ao Diretor da Escola.
§ 5o - Será cobrado aos associados da ABGT as mesmas penalidades descritas neste artigo.
§ 6o - Toda pendência com a Biblioteca, impedirá a realização de empréstimos e reservas de qualquer tipo de material.
§ 7o - O usuário que estiver com qualquer tipo de publicação da Biblioteca
por tempo indevido e tenha recebido mais de 3 cartas de cobrança
estará sujeito à penalidade prescrita no art. 168 do Código Penal por
apropriação indébita e será acionado judicialmente.

Art. 9º - Sala de Estudo
§ 1o - Localizada no 1º andar da Bloco A (Sala 29).
§ 2o - Horário de atendimento em período letivo:
De segunda a sexta das 9h10 à 21h50
Sábado das 9h10 às 12h50
§ 3o - Não há atendimento durante o recesso escolar:

o

§ 4 - A sala de estudos pode ser reservada pelos docentes para desenvolvimento de alguma atividade com os alunos. A reserva deve ser feita com, pelo menos, três dias de antecedência por telefone (Ramal: 6325) ou por e-mail
(biblioteca114@sp.senai.br).
§ 5o - O silêncio é obrigatório; não sendo permitido as conversas entre as
pessoas, estejam elas sentadas ou em pé.
§ 6o - Ao sair, o usuário deve levar todos os seus pertences. Não nos responsabilizamos por objetos deixados/esquecidos nas salas.
§ 7o - Pedimos colaboração para manter o local limpo e zelar pelos móveis
das salas.

