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NORMAS DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS DE ESTUDO EM GRUPO

Art. 1º - As salas de estudo em grupo deverão ser utilizadas por grupos de no mínimo 03
(três) pessoas;
Art. 2º - As salas serão disponibilizadas, preferencialmente, para servidores e discentes
da Unilab, em não havendo, poderão ser utilizadas pela comunidade externa em geral;
Art. 3º - O uso das salas será pelo período de 2 horas diárias, permitida a renovação do
tempo de uso, desde que não haja reserva. Serão permitidos, no máximo, 15 minutos de
atraso. Excedida essa tolerância, a sala será disponibilizada para o próximo da lista;
Art. 4º - O acesso será permitido no caso de a sala de estudo em grupo estar disponível
sem o prévio agendamento;
Art. 5º - É proibido ausentar-se da sala, por mais de 15 minutos, e deixar seus pertences
sobre a mesa. Ao menos um do grupo deve permanecer na sala para não perder o uso da
sala;
Art. 6º - É proibido ingerir líquidos (exceto água em garrafas) ou consumir alimento;
Art. 7º - Em respeito ao patrimônio institucional, é proibido danificar o mobiliário (riscar,
manchar, pintar, cortar, quebrar, etc.). Caso isso ocorra, implicará ao usuário o
ressarcimento do dano;
Art. 8º - A desobediência à presente norma importará no impedimento de acesso do
usuário aos serviços do Sibiuni;
Art. 9º - O horário de funcionamento das salas será das 8h00 às 17h00;
Art. 10º - Ao final do horário de uso da sala, o usuário deverá trancar a porta, devolvendo
a chave na recepção da biblioteca. A não devolução da chave no prazo determinado, ou o
seu extravio, acarretará em suspensão de serviços e ressarcimento do dano;
Art. 11º - A biblioteca não se responsabilizará por qualquer tipo de material utilizado e/ou
deixado nas salas de estudo;
Art. 12º - Alegar desconhecer essas normas não isenta os usuários ao cumprimento das
regras;
Art. 13º - Os casos omissos serão resolvidos pela Biblioteca.
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