
CENTRO MULTIMÍDIA “ANDRE HOTZ JUNIOR” 
 

REGULAMENTO 
 

 
1. Nosso Centro Multimídia presta serviços para nossos alunos, professores e 

funcionários. Todos estão automaticamente nele inscritos e devem 
apresentar a carteira escolar ou crachá para retirada de livros e a 
permanência na biblioteca.   

2. A carteirinha – com foto e código de barras (RM) – é de uso pessoal e 
intransferível . 

3. É obrigatória a apresentação do cartão Centro Multimídia para o , 
empréstimo e/ou reserva de qualquer material. 

4. Não será permitido o empréstimo domiciliar das seguintes obras e fitas de 
vídeo:  
- De referência (Enciclopédias, dicionários, etc.); 
- Raras e especiais; 
- Arquivos de recortes (hemeroteca). 

5. Aos usuários, será permitido o empréstimo de até dois livros pelo prazo de 
sete dias consecutivos e de fita de vídeo/DVD pelo prazo de um dia. 

6. Os livros indicados pelos professores para leitura serão colocados em 
sistema especial de empréstimo:  
- Um exemplar – três dias 
- Dois exemplares – cinco dias 

7. O atendimento às reservas obedece à ordem cronológica da solicitação. Ao 
usuário, não será permitida a reserva de livros que já se encontram em seu 
poder. 

8. O prazo de empréstimo pode ser renovado somente pelo usuário que o fez, 
desde que não haja solicitação de reserva por outro usuário. A renovação 
pode ser solicitada no dia estipulado para devolução ou 24h antes, 
mediante a apresentação do livro ou fita de vídeo/DVD. A apresentação do 
cartão será obrigatória. 

9. A renovação é limitada a três vezes. 
10. O usuário é responsável pelo livro ou fita de vídeo/DVD emprestado e, em 

caso de extravio ou dano, deve repor à biblioteca outro exemplar dos 
mesmos. 

11. O atraso na devolução implica cobrança de multa ao usuário responsável a 
partir do primeiro dia de atraso. O usuário estará sujeito às seguintes 
penalidades: 
- Nos cinco primeiros dias corridos de atraso, multa de R$ 3,00 por dia; 
- A partir do 6º dia de atraso, multa equivalente aos cinco dias anteriores e 
uma semana de suspensão por cada dia de atraso. Exemplo: 10 dias de 
atraso = multa de R$ 15,00 e cinco semanas de suspensão. 

12. O pagamento da multa pode ser efetuado no Centro Multimídia ou no 
balcão da Secretaria. Somente após a devolução do material, do 

pagamento da multa e do cumprimento da penalidade o usuário poderá 
efetuar outros empréstimos. 

13. O usuário só poderá entrar no Centro Multimídia portando o material 
mínimo necessário para o uso no local, deixando a mala na entrada. 

14. Não é permitido comer, chupar balas, mascar chicletes e consumir bebidas, 
(exceto água) no Centro Multimídia.  

15. Tendo em vista que o Centro Multimídia é um ambiente de estudo e 
pesquisa, O SILENCIO E POSTURA ADEQUADA SÃO OBRIGATÓRIOS 
(não é permitido deitar no chão). Qualquer usuário que desobedecer à 
ordem será suspenso do Centro Multimídia por um período a critério da 
Bibliotecária, discutida com a  coordenação.  

16. O acesso às estantes de livros será permitido somente com o auxílio da 
bibliotecária.  

17. A entrada no recinto da pesquisa é condicionada ao limite máximo de 
pessoas que o ambiente comporta. (48 lugares) 

18. As pesquisas devem ser solicitadas com 24h de antecedência.  
19. O Centro Multimídia dispõe de oito microcomputadores ligados em rede, 

conectados à Internet. O aluno previamente cadastrado e com senha 
restrita tem acesso a eles para pesquisa e atividades de ensino mediante 
reserva. O limite de duas horas será respeitado, salvo em caso de 
necessidade, a critério da bibliotecária. 

20. Não é permitido no uso do computador entrar em redes sociais e/ou 
programas não saudáveis a vida escolar, e terá medidas corretivas com 
sanções disciplinares. 

21. Todos os usuários são corresponsáveis pelo bom uso e segurança  das 
instalações e equipamentos do Centro Multimídia. Qualquer anormalidade 
observada nas instalações deve ser imediatamente comunicada à 
funcionária para que as providências sejam tomadas junto ao técnico dos 
equipamentos. 

22. Os empréstimos para os professores e funcionários seguem as mesmas 
regras dos alunos exceto no período de férias escolares, devendo devolver 
no 1º dia de aula. 

23. O usuário que não respeitar o regulamento e as normas do Centro 
Multimídia poderá ser impedido de utilizar suas instalações e equipamentos 
por um período a ser determinado pela bibliotecária discutida, com a 
coordenação.  

 

 
Horário de Funcionamento: Período da manhã: 7h42 às 12h10 
 Período da tarde: 13h30 às 17h50. 


