
REGULAMENTO 

 
1. Os alunos, professores e funcionários da FOCCA inscritos na Biblioteca poderão locar até 03 

livros pelo período de 07 dias, incorrendo em multa de R$ 2,00/dia por cada livro sem reserva 

entregue fora do prazo estabelecido (incluindo domingos, feriados e recessos) e multa de R$ 3,00/dia 

por cada livro com reserva. Após 10 dias de atraso, o usuário além de pagar a multa, terá o 

empréstimo domiciliar suspenso pelo período de 30 dias por cada livro; no caso de reincidência, 60 

dias, e assim sucessivamente; 

 

2. Os livros emprestados poderão ser renovados exclusivamente pelo usuário, que deverá assinar o 

recibo de renovação, caso não estejam reservados. Não será permitido renovação por telefone; 

 

3. Os livros de consulta e periódicos só serão liberados para pesquisa fora da Biblioteca mediante 

entrega da carteira da Biblioteca, cabendo multa de R$ 5,00/dia para cada item que for entregue fora 

da data estabelecida na hora da retirada, além da suspensão de livros para consulta e empréstimo 

domiciliar pelo período de 30 dias por livro; no caso de reincidência, 60 dias, e assim 

sucessivamente; 

 

4. No caso de perda ou danificação do material emprestado, a FOCCA deverá ser reembolsada pelo 

usuário do valor da aquisição do item no mercado local, ficando ainda passível de punição 

estabelecida pela Direção da Faculdade; 

 

5. Será cobrada taxa de R$ 5,00 no caso de segunda via da carteira da Biblioteca; 

 

6. Os serviços de empréstimo, renovação, devolução de livros e consulta à internet serão encerrados 

às 11h50 (manhã), às 21h50 (noite) e às 16h50 (sábado); 

 

7. É terminantemente proibido ao usuário fumar, utilizar telefone celular, consumir bebidas e 

alimentos nas dependências da Biblioteca; 

 

8. A Biblioteca não se responsabiliza por objetos deixados em suas dependências 

 

9. No período de recesso, a critério da Direção da Faculdade, o atendimento poderá ser suspenso 

para inventário e/ou reorganização do acervo. 


