
 
 

 

 
 

 

 

Biblioteca Carlos Drummond de Andrade 

Regulamento 

HORÁRIO 

 A Biblioteca atende segunda, terça e quinta-feira das 8h às 16h30. 

Quarta e Sexta-feira das 9h às 12h e das 13h às 16h30 

 

EMPRÉSTIMO E DEVOLUÇÃO 

 O usuário tem direito a retirar a quantidade de material relacionada no quadro abaixo, podendo 

efetuar renovação caso não haja reservas e/ou débitos pendentes. 

 

USUÁRIO MATERIAL QUANT. PRAZO 

Alunos da Educação Infantil ao 5º EF Livro 1 7 dias 

Alunos do 6º EF ao 3º EM Livro 

 

Livro didático 

 

Livro adotado (literatura) 

1 

 

1 

 

1 

7 dias 

 

Duração da aula (45 min) 

 

7 dias (sem renovação) 

Professores Educação Infantil e EF1 

(biblioteca de classe) 

Professores 

Livro 

 

Livro 

10 

 

3 

30 dias 

 

15 dias 



 
 

 Não é permitido o empréstimo domiciliar de algumas publicações, como dicionários, 

enciclopédias, periódicos, gibis ou outras, a critério da Biblioteca. 

 As obras consultadas e/ou retiradas devem ser devolvidas diretamente a um funcionário da 

Biblioteca. 

 O usuário em débito com a Biblioteca perde o direito a novos empréstimos e renovações. 

 É necessário trazer o livro para renovação. 

 Se o material emprestado for extraviado ou danificado, inclusive por meio de anotações, o 

usuário deve fazer a reposição. 

 A Biblioteca utiliza o sistema de reserva para livros, ficando disponível por 48 horas. 

 Não é permitida a retirada de material em nome de terceiros. 

 Há empréstimo especial para as férias de Julho com prazo de 30 dias. 

 

COMPUTADORES 

 Não é permitido acessar conteúdos não adequados ao espaço de uma biblioteca. 

 Não é permitido acessar jogos, redes sociais, arquivos e e-mails não autorizados. 

 Não é permitido criar senhas de acesso. 

 Não é permitido fazer downloads de grande quantidade de informações em arquivo. 

 Não é permitido retirar qualquer programa do computador. 

 A biblioteca imprime pesquisas e trabalhos em preto e branco (0,50 por folha) 

 

REGRAS GERAIS 

 Não é permitida a entrada com alimentos e bebidas. 

 O uso da biblioteca pelos professores deverá ser agendado com antecedência dentro do horário 

de funcionamento. 

 

 


