BIBLIOTECA CENTRAL – USO DAS INSTALAÇÕES
DEVERES DO USUÁRIO
• Respeitar e cumprir o regulamento e normas de funcionamento das Bibliotecas da UMC
• Manter a ordem e o silêncio nas Bibliotecas
• Respeitar e seguir as orientações dos funcionários das Bibliotecas
PROIBIÇÕES GERAIS (EM TODO O ESPAÇO)
• Por questões de segurança e saúde é proibido fumar nas dependências das Bibliotecas
• É proibido ingerir líquidos (exceto água) ou consumir qualquer alimento nas dependências
das Bibliotecas;
• Por questão de respeito aos colegas, é proibido usar celular nas dependências das Bibliotecas
(solicita-se deixá-lo sempre em modo silencioso)
• Por questões de segurança e de uso democrático do espaço de estudo, é proibido deixar o
material (livros, bolsas, computador, etc.) ao ausentar-se da Biblioteca
• Por respeito ao patrimônio da Instituição, é proibido por os pés sobre as cadeiras, mesas
e/ou cabines e riscar, rasurar ou danificar as mesas de estudo
NORMAS DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICAS
Salas de estudo em grupo
• As salas destinadas ao estudo em grupo deverão ser utilizados por grupos compostos por, no
mínimo, 4 (quatro) pessoas
• Ao sair da sala, os usuários deverão retirar os materiais utilizados e depositar nas estantes de
materiais consultados
Cabines de vídeo/som/DVD
• Para uso das cabines é necessário apresentar cartão da Biblioteca ou documento de identidade
com foto
• As cabines poderão ser utilizadas por no máximo 2 (duas) pessoas
• É obrigatório o uso de fones de ouvido
Salas para Multimeios e Internet
• Para utilizar os computadores é necessário apresentar cartão da Biblioteca ou documento de
identidade com foto
• É necessário que o usuário possua login e senha de rede que devem ser providenciados no
Laboratório de Informática (Sala 1219)
• O uso dos computadores é individual e conversas não são permitidas
• O tempo de uso é de 1h; caso não haja reservas, o tempo poderá ser renovado
• O uso de Word, Excel, PowerPoint, etc., é vetado e os mesmos não estão instalados nos
computadores
• Não é permitido alterar as configurações, efetuar logoff e desligar os computadores
Sala de estudo individual
• Neste espaço, o silêncio é obrigatório
• Sempre que solicitado pelos funcionários, o usuário deverá apresentar sua identificação e
dirigir-se à cabine indicada
• O controle de acesso ao espaço será implementado sempre que houver necessidade
• É expressamente proibido:
• qualquer tipo de conversa com outras pessoas, estejam elas sentadas ou em pé;
• circular entre as baias

