
 

 

PORTARIA 001/2014 

DA REITORIA 

 

ESTABELECE NORMAS PARA EMPRÉSTIMO DE LIVROS DAS BIBLIOTECAS  

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO 
    

O Reitor do Centro Universitário Toledo, Sr. Bruno Roberto Pereira de Toledo, no uso de suas atribuições legais e de acordo 

com Regulamento Geral de Funcionamento das Bibliotecas, estabelece as seguintes normas para o empréstimo de livros: 

Art. 1º Somente Professores, Funcionários e Alunos devidamente matriculados nos cursos de Graduação, Pós-graduação e 

Colégio do Centro Universitário Toledo poderão fazer uso da retirada de obras existentes no acervo bibliográfico da Biblioteca 

Central e Setorial, como empréstimo domiciliar. 

Art. 2º A Biblioteca Central disponibilizará aos usuários catalogo on-line para pesquisa do acervo. 

Parágrafo Único – Em se tratando de título não disponível para empréstimo imediato, será admitida a solicitação de reserva. 

Art. 3º O empréstimo de obras poderá ser realizado de segunda à sábado, conforme horário de funcionamento, observando os 

seguintes prazos e condições: 

I – Alunos de Graduação, Colégio Toledo e Funcionários: 

a) O prazo para empréstimo dos materiais da Biblioteca será de 07 (sete) dias úteis a contar da data de retirada;  

b) O número de obras que poderá ser emprestada a um mesmo usuário será de 03 (três) títulos por vez; com exceção de 

graduandos do último ano, que será permitido o empréstimo de 05 (cinco) títulos por vez. 

II – Professores:  

a) O prazo para empréstimo dos materiais da Biblioteca será de 20 (vinte) dias úteis a contar da data de retirada; 

b) O número de obras que poderá ser emprestada a um mesmo usuário será de 08 (oito) títulos por vez. 

III – Alunos de Pós-graduação Lato Sensu: 

a) O prazo para empréstimo dos materiais da Biblioteca será de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de retirada; 

b) O número de obras que poderá ser emprestada a um mesmo usuário será de 03 (três) títulos por vez. 

§ 1º O empréstimo poderá ser renovado por igual prazo, quantas vezes o usuário necessitar, desde que o material não esteja 

reservado para outro.  

§ 2º Cabe ao aluno acompanhar as datas de devolução e realizar suas renovações pela internet ou no balcão de atendimento. 

§ 3º O material reservado ficará disponível por mais 24 horas, após a data de sua devolução. Cabe ao usuário acompanhar a 

disponibilidade pela Biblioteca on-line. Não sendo retirada neste prazo, a obra estará disponível para a reserva seguinte ou será 

liberada para empréstimo. 

Art. 4º Em caso de extravio, rasuras, anotações ou quaisquer danos na obra emprestada, o usuário deverá repor o mesmo 

material e, na falta deste, com obra similar, conforme indicação da Bibliotecária, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir 

da respectiva notificação. 

Art. 5º A não devolução do material bibliográfico, dentro do prazo estipulado, acarreta ao usuário a suspensão do direito de 

empréstimo, além do pagamento de R$3,00 (três reais) no primeiro dia de atraso e mais R$1,00 (um real) adicional pelos dias 

seguintes de atraso, por material; adota-se como forma de contagem, dias corridos. A multa deverá ser paga no balcão de devolução. 

Parágrafo único – O não pagamento da multa acarretará ao usuário a suspensão do direito de empréstimo.   

Art. 6º Os casos omissos neste Regulamento serão solucionados pela Coordenação da Biblioteca. Este Regulamento entra em 

vigor na data da sua publicação. 

 

Araçatuba, 02 de maio de 2014. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Bruno Roberto Pereira de Toledo 

Reitor 

 

_________________________________TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA___________________________________ 

Nome: _____________________________________________________________________________________________________ 

Código: _________________________________Curso:______________________________________________________________ 

 1 – DECLARO TER LIDO, ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA 

PORTARIA 001/2014. 

 2 – Com anuência das referidas normas, SOLICITO meu cadastramento como usuário da Biblioteca do Centro Universitário Toledo, 

para utilização dos serviços oferecidos como: empréstimo, devolução, renovação, reserva, entre outros. 

  

Araçatuba, ________de_____________________de20_____. 

 

 

________________________________________ 

      Assinatura do usuário 


