REGULAMENTOS DA BIBLIOTECA

Na Biblioteca da Faculdade Herrero é possível encontrar materiais adquiridos,
selecionados, tratados tecnicamente e fisicamente, armazenados e disponíveis
para consulta e empréstimo, cujo objetivo está em possibilitar o acesso e
disseminação da informação para docentes, discentes e comunidade
acadêmica. Sua proposta é o estímulo à leitura e pesquisa científica e cultural
buscando desta forma favorecer a formação e construção do conhecimento.
Para que todos os usuários da biblioteca possam desfrutar e aproveitar de
forma agradável deste ambiente, utilizar os materiais, realizar leitura, estudo e
pesquisa, é necessário que atentem para algumas regras:
 Fazer respeitar e cumprir o regulamento da biblioteca;
 Respeitar os colaboradores da biblioteca;
 Manter o silêncio na biblioteca.
ACESSO
É expressamente proibido ao usuário nas dependências da Biblioteca:







Comer ou beber nas dependências da biblioteca (exceto água);
Falar alto;
Ouvir música;
Falar ao telefone celular (lei n. 12511/1997);
Fumar nas dependências da biblioteca (Lei n. 2845/981);
A entrada de usuários portando bolsas, sacolas, pastas fechadas, os
mesmo deverão utilizar os guarda-volumes solicitando a chave no
balcão de empréstimos;
 Filmar ou fotografar o interior da biblioteca sem prévia autorização;
 A reprodução de documentos fica condicionada à Lei do Direito Autoral
(Lei Federal n. 9.610/1998).
Guarda-volumes
 Para utilizar o armário do guarda-volumes é necessário solicitar a chave
no balcão de empréstimos, será anotado o horário de retirada e
devolução da mesma. É proibido ao usuário retirar-se da biblioteca
levando a chave consigo. Para o uso indevido (extravio e perda da
chave), será cobrada uma taxa de 10,00.
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Serviço de empréstimo de materiais:
 O empréstimo de materiais é pessoal e intransferível, desta forma não
serão realizados empréstimos a terceiros, mesmo de posse de
documentos e senha do titular;
 É permitido o empréstimo de um único exemplar de material de cada
título por usuário;
 O acervo da biblioteca está dividido em materiais de empréstimo
domiciliar, materiais de referência (dicionários, guias, enciclopédias e
etc.), materiais de consulta local, trabalhos de conclusão de curso,
periódicos e multimeios (gravações de vídeo, cd’s e dvd’s);
 Os livros de empréstimo domiciliar que não forem devolvidos no prazo
gerarão multa de R$2,00 (dois reais) por dia e por material;
ALUNOS DE GRADUAÇÃO
. Livros: 3 (três) livros por 7 dias corridos;
. Gravações de vídeo/CD’s/DVD’s: 1 (um) material por 3 (três) dias corridos.
ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
. Livros: 3 (três) livros por 14 (quatorze) dias corridos;
. Gravações de vídeo/CD’s/DVD’s: 1 (um) material por 3 (três) dias corridos.
PROFESSORES
. Livros: 5 (cinco) livros por 14 dias corridos;
. Gravações de vídeo/CD’s/DVD’s: 2 (dois) materiais por 7 (sete) dias
corridos. FUNCIONÁRIOS
. Livros: 3 (três) livros por 7 (sete) dias corridos;
. Gravações de vídeo/CD’s/DVD’s: 1 (um) material por 3 (três) dias corridos.
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Serviço de renovação de materiais:
 O empréstimo poderá ser renovado por mais 2 (duas) vezes pelo
usuário, que deverá fazê-lo até o dia estipulado para a devolução do
material, via web ou pessoalmente no balcão de empréstimo, desde que
não haja pedido de reserva solicitada por outro usuário;
 A justificativa de atraso na entrega de material bibliográfico, por
impossibilidade de acesso à renovação de empréstimo em qualquer uma
de suas formas, não é aceita pela biblioteca da Faculdade Herrero, a
multa pelo atraso é irrevogável.
Serviço online de renovação de empréstimo:
 A reserva de materiais para empréstimo pode ser efetuada via Internet,
no site http://www.herrero.com.br
Faça seu login no ambiente online

No módulo biblioteca clique em “Consultar Movimento”
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Na coluna “Renovar” clique em “Renovar empréstimo”

Após a confirmação será impresso na tela o comprovante de renovação.

Serviço de reserva de materiais:
 A reserva de materiais para empréstimo pode ser efetuada via Internet,
no site http://www.herrero.com.br
Faça seu login no ambiente online
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No módulo biblioteca clique em “Pesquisar e reservar”

Faça a pesquisa
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Ao lado esquerdo do título clique no botão “reservar”

Selecione a turma respectiva
Clique no botão “reservar”
Será impresso na tela o comprovante de reserva
Observações:
A reserva só poderá ser realizada caso todos os exemplares estejam
emprestados;
O material reservado ficará à disposição do usuário por 24 horas corridas no
balcão de empréstimos, após esse período o sistema liberará para o próximo
usuário da lista de espera.
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