PROCEDIMENTOS PARA O USO DAS SALAS DE ESTUDO EM GRUPO DA
BIBLIOTECA “MINISTRO OLAVO BILAC PINTO”
Com a ampliação dos ambientes de estudos da Biblioteca “Ministro Olavo Bilac Pinto”, novos
procedimentos foram adotados para melhor organização e rodízio das salas de estudo.
A Biblioteca conta com 14 (quatorze) salas de estudo em grupo, mobiliadas com mesas e quadro
branco, sendo que 9 delas também possuem microcomputador. As salas 10, 11, 12 possuem TV
de 32” com entrada HDMI e codecs para uso de pendrive e a sala 14 possue TV de 42”.
1. UTILIZAÇÃO DAS SALAS DE ESTUDO
As salas de estudos estão disponíveis para acadêmicos da Instituição, a realizarem trabalhos e
estudos. Em casos excepcionais, para atender à demanda de espaço físico, compete ao
coordenador da Biblioteca autorizar a utilização das salas de estudo para outros fins.
As salas de estudo devem ser utilizadas com, no mínimo, dois usuários, e no período máximo de
até 02 horas, podendo esta ser renovada caso não tenha fila de espera.
2. RESERVA DAS SALAS DE ESTUDO
Não é permitido fazer reserva de salas de estudo. Se o requisitante não a utilizar imediatamente
após a requisição no sistema de empréstimo, a sala ficará à disposição de outros usuários,
obedecendo a ordem de chegada.
3. MANUTENÇÃO DA ORDEM
O usuário deve manter silêncio, ordem e disciplina, zelar pela boa conduta, além de respeitar os
funcionários e demais usuários da Biblioteca. O não cumprimento dessa norma poderá resultar
em o usuário ser convidado a se retirar do ambiente da Biblioteca, e de possível suspensão
temporária.
Não é permitido entrar ao ambiente da Biblioteca com garrafa ou copo contendo qualquer tipo de
bebida, exceto água, bem com fazer a ingestão de qualquer tipo de alimento. Ao sair da sala de
estudos, o usuário deve deixá-la em perfeito estado.
OBS.: Não é permitido o afastamento dos usuários da sala de estudos. Os usuários que deixarem
a sala de estudo terão todo o material escolar recolhido, e a sala será emprestada para o próximo
solicitante.
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