
 

 

TERMO DE COMPROMISSO PARA EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS NA 
BIBLIOTECA JOSUÉ MONTELLO - CAMPUS IMPERATRIZ 

    
O empréstimo de materiais na biblioteca do campus está condicionado à anuência às seguintes regras: 
 
 São considerados usuários da biblioteca alunos regularmente matriculados nos cursos de extensão, técnicos 

(integrado ou subsequente), superior, docentes e servidores técnico-administrativos, aptos a usufruir dos 
serviços da biblioteca.  

 Os materiais podem ser retirados pelos usuários para empréstimo domiciliar por prazos e em quantidades 
determinadas, de acordo com a categoria, mediante a realização do cadastro e entrega deste termo de 
responsabilidade.  

 Alunos do ensino técnico podem retirar até dois livros ou duas unidades de CD/DVD pelo prazo de sete 
dias. 

 Alunos do ensino superior podem retirar até três livros ou três unidades de CD/DVD pelo prazo de sete 
dias. 

 Servidores Docentes podem retirar até quatro livros ou quatro unidades de CD/DVD pelo prazo de quatorze 
dias.  

 Materiais que passarem da data de devolução e não tiverem sido devolvidos ou renovados acarretarão 
suspensão do uso dos serviços da biblioteca por parte dos usuários, à razão de três dias de suspensão para 
cada dia de atraso e por item OU no pagamento da multa de RS 1,00 (gerado GRU) por dia de atraso e por 
item. 

 No ato da rematrícula aquele usuário que encontrar-se com alguma suspensão deverá necessariamente 
pagar o valor correspondente à mesma para que assim possa obter o NADA CONSTA. 

 O usuário é responsável pelo material bibliográfico em seu poder, obrigando-se a devolvê-lo no mesmo 
estado em que o recebeu, dentro do prazo estipulado. No caso de usuários menores de idade, os pais são 
corresponsáveis pelo empréstimo do material. Em caso de extravio, rasuras, anotações ou outros danos à 
obra emprestada, o usuário deve indenizar a Biblioteca com material idêntico e, na falta deste, com obra 
similar ou de igual valor, conforme indicação do bibliotecário, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados 
a partir da respectiva notificação. 

 Os casos omissos neste documento e no regulamento da biblioteca serão resolvidos pelas (os) bibliotecárias 
(os) e assessorada pela Diretoria de Ensino, quando se fizer necessário. 

 

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

1 – DECLARO TER LIDO, ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS PELO TERMO PARA 
EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS NA BIBLIOTECA JOSUÉ MONTELLO/ CÂMPUS IMPERATRIZ. 

2 – Com anuência ao referido termo, SOLICITO meu cadastramento como usuário da Biblioteca para utilização 
dos serviços oferecidos pela mesma. 

IMPERATRIZ, _______ de _________________ de 20_____. 

CURSO: ________________________________________________________________________            

Aluno:__________________________________________________________________________    

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do usuário ou responsável 


