
INSTALAÇÕES 

 
A Biblioteca Central do Centro Universitário Toledo 
situa-se no Bloco “B”. 
 
INFRA-ESTRUTURA 

 
 Área de estudo individual; 
 Área de estudo em grupo; 
 Área de multimídia; 
 Área de livros e periódicos. 
 
ATENDIMENTO AO USUÁRIO 
 
 Consulta ao acervo; 
 Empréstimo, devolução, renovação e reservas 

de material bibliográfico; 
 Serviço de Referência e levantamento 

bibliográfico; 
 COMUT - Comutação Bibliográfica; 
 Orientação de normalização de trabalhos 

técnico-científicos. 
  

ACERVO 
O acervo é composto de: 
    
 Jornais; 
 Livros e Revistas Especializadas nos cursos 

oferecidos; 
 Obras de referência: Dicionários, Enciclopédias, 

Atlas, Anuários e Folhetos; 
 Trabalhos Técnico-científicos (Monografias, 

Teses e Dissertações); 
 Vídeos e DVDs educativos; 
 CD-ROM; 
 Mapoteca; 
 Seção de Obras Raras. 
 
EMPRÉSTIMO DE LIVROS 
 
 O empréstimo de materiais na Biblioteca é 

regido com a Portaria estabelecida pela 
Reitoria do Centro Universitário Toledo; 

 O número de obras que poderão ser 
emprestadas a um mesmo usuário e o prazo de 
empréstimo será de: 

Tipo de Usuário 
Qtde. 
obras 

Prazo 

Graduação 3 títulos 7 dias 

Graduação - último ano TCC 5 títulos 7 dias 

Colégio Toledo 3 títulos 7 dias 

Funcionários 3 títulos 7 dias 

Pós-graduação - Lato-Sensu 3 títulos 15 dias 

Professores 8 títulos 20 dias 

 
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO 
 

 O atendimento de empréstimos e a 
devoluções dos materiais bibliográficos 
serão realizados de Seg. a Sexta das 7h30 as 
22h50 e aos Sábados das 8h às 15h50; 

 

 A não devolução ou renovação on-line da 
obra dentro do prazo acarretará multa pelo 
atraso, referente a cada dia de atraso e a 
cada obra, aplicando-se a forma de 
contagem em dias corridos; 

 

 As reservas deverão ser realizadas pela 
Biblioteca on-line e permanecerão à 
disposição do usuário SOMENTE por 24 
horas;  

 

 Materiais como DVDs, CD-ROM, Fitas VHS e 
fascículos de periódicos científicos poderão 
ser retirados somente por professores; 

 

 Em caso de extravio, rasuras, anotações, 
perda do material bibliográfico ou outros 
danos na obra emprestada, o usuário deverá 
repor o mesmo material, na falta deste, 
com obra similar ou de igual valor indicada 
pela bibliotecária. 

 
 OBSERVAÇÕES 
 

 Por questão de higiene e prevenção contra 
insetos, não são permitidos alimentos e bebidas 
nas dependências da Biblioteca; 

 

 Por questão de respeito ao aluno, não é 
permitido o uso de aparelhos celulares nas 
dependências da Biblioteca. “Respeite o direito 
que seu colega tem de estudar num ambiente 
tranquilo e sem barulho”; 

 

 Por questão de segurança, respeito e saúde ao 
próximo é proibido fumar nas dependências da 
Biblioteca; 

 

 Por questão de conservação, favor não escrever 
sobre o livro; não apoiar os cotovelos sobre o 
mesmo; não molhar as folhas e tentar secar ao 
sol etc.; 
 

 Por questão de segurança evite deixar materiais 
particulares sobre a mesa ao se retirar das 
dependências da biblioteca. 

 
 
DICAS 
 
 Conheça e usufrua ao máximo de todos os 

serviços oferecidos; 
 Solicite, sempre que necessário, o auxílio da 

bibliotecária e/ou dos auxiliares; 
 EVITE o pagamento de multas, observando os 

prazos de devolução das obras emprestadas 
e/ou fazendo as renovações on-line; 

 Tenha paciência com as nossas possíveis falhas. 
Ajude-nos a corrigi-las, apontando-as e dando 
sugestões; 

  Consulte o Manual do Usuário para os serviços 
de guarda-volumes e reprografia; 

 Não deixe de acessar a Biblioteca on-line e ler o 
Regulamento Geral de Funcionamento das 
Bibliotecas do Centro Universitário Toledo. 

 
SUGESTÕES 
 
Fale conosco: biblioteca@toledo.br 
http://www.toledo.br/portal/institucional/biblioteca/ 
Tel. (18) 3636-7061 / 3636-7028

mailto:biblioteca@toledo.br
http://www.toledo.br/portal/institucional/biblioteca/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliotecária 
Michelle C. Magalhães 

 
Auxiliar de Biblioteca 
Aline Caroline da Silva 

Bruna Leandro dos Santos 
Leonardo Dias Oliveira 

Maria Eduarda da Fonseca 
Natália Cavazzana Soares 
Renato Hiro Yokote Gabas 

Rosa Bento Massarente 
Tayla S. Ribeiro 

 
Serviços de Reprografia 

Fernanda 
Igor 

 
Guarda-Volumes 

Anselmo Martiliano Junior 
Vinicius  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 De 2ª a 6ª feira – das 7h30 às 23h 

 Aos sábados - das 8h às 16h 
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