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por dia de atraso na

reajustado pela CATL

rá eliminada.

Art. 5® “*

Aprova Normas para Empréstimos de 
Livros das Bibliotecas da UFE3.

touiar emprestado um livro o usuário assume a respon- 
i de porda ou dano irreparável devolver um livro idQn 

converter en dinheiro o valor atualizado do 
^bito com a biblioteca o usuário nao poderá tomar ou 

em nenhuma biblioteca do sistema de bibliote-

2io valor de Cr;.jlu,00 (dez cruzeiros) 
devolução de cada livro. Isto valor será amialmente 
3 nesta oneracao a fraçao dc cruzeiro resultante se-

T03

Arte 12
(dois) livros de cada 
reserva para o (s) livro (□) 
gual período.

Ãrt-. 22 - Aos professores, servidoras da UF.3J- e alunos do p&s—gra 
duaçao podarão ser emprestados até 3 (ti'ês) livros de cada vaz, por 15 

Nao havendo pedido (s) de reserva para o (s) livro (s) em 
o usuário poderá renovar o empréstimo por igual período»

As bibliotecas so reservas o direito de determinar ora- 
material bibliográfico constante do

0 CONSELHO UKIVEasi^ARIO DA UIUVERSIDADE FEDE2AL BC AtPínilO SAIJ- 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias c considerando o que 

coneta do Piocesso n2 1 777/ÔO—Coordenação Geral das Bibliotecas da UE35,

— Aos alunos de gradiiacao poderão sar emprestados até 2 
vez, por 7 (sete) dias» Caso não haja pedido (s)do 

o aluno poderá renovar o ea^réstimo por i-

(quinze) dias.

prestado (s)
Art» 32

zo de empréstimo variável para o material bibliográfico constante do seu 
acervo, miando tal medida for necessária para atender as solicitações de 

informação cios usuários»
Art. 42  Será cobrada multa

sabi lidado do um caso
tico, comprovadamente novo ou 
livro. Siquanto em 
tros livros por emprástirnoj 
cas da U?3S.
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u“ — Por hora de atraso na devolução de livros, cm reserva se 
Tm. coorada ijulla correspondente a 20/3 (vinte por conto) do valor da mlta 
cobrada por dia de atraso dos demais livros.

t-x 00 7- - Lo final do soneetre o aluno, oa débito com a bibliote
ca nao resgatará o seu histórico oscolar na Sub-Roitoria AcadSmica, 
que regularize a sua situaçao cou a biblioteca.

Parágrafo único - guando ce tratar de graduando a expedição do 
sou diplena 1 içará condicionada à regularização de que trata este artigo, 

ârt» — li o final do seraestre os professores o funcionários 
débito co/i a biblioteca terão saua nomes encasônhados c-0 Depertaoento 
Pessoal para o correspondente deccor.to em folha de paga;j;ito.
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