
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

De Segunda a Sexta-feira 

7h30min. às 21h30min. 

 

Aos Sábados 

7h30min. às 13h45min. 

 

SERVIÇOS 

 

 Empréstimo domiciliar 

 

 Orientação à pesquisa 

 

 Consulta local: on-line 

 

 Reserva no local 

 

 Reserva on-line 

 

 Renovação on-line 

 

 Reserva ao Professor 

 

 Treinamento do Usuário 

 

 Orientação à apresentação de 

Trabalhos – ABNT 

 

 Orientação às estratégias de busca 

na internet 

 

 COMUT 

 Exposição de novas aquisições 

 
CARTEIRA ESTUDANTIL OU FUNCIONAL 

 

A carteira é seu passaporte para utilizar a 

BIBLIOTECA PROCESSUS. Sua apresentação é 

indispensável para efetivar empréstimos, 

devoluções, pesquisas etc. 

 

EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

 

Ao ingressar na Biblioteca Processus, os membros 

da comunidade acadêmica terão que fazer seu 

cadastro na Biblioteca. Somente o usuário 

cadastrado poderá retirar materiais bibliográficos 

por empréstimo. 

 

O limite de exemplares para empréstimo e o prazo 

de devolução são: 

 

USUÁRIO LIVROS 

 

ALUNO (Graduação) 

 

15 Livros por 15 dias 

 

ALUNO (Pós-Graduação) 

 

15 Livros por 15 dias 

 

DOCENTE 

 

15 Livros por 30 dias 

 

FUNCIONÁRIO 

 

15 Livros por 15 dias 

 

DEVOLUÇÃO 

 

O leitor, ao devolver o material bibliográfico, 

deverá guardar o comprovante de devolução. 

 

RENOVAÇÃO 

 

 É permitido só para materiais bibliográficos 

ainda não reservados e com a 

apresentação dos mesmos; 

 

 
 É vedada a renovação de títulos em 

atraso; 

 

 Só é permitida renovação um dia 

antes do prazo de vencimento. 

 

RESERVA 

 

Para os materiais bibliográficos que se 

encontram emprestados, o usuário 

poderá solicitar reserva tanto no site da 

biblioteca como presencial. O material 

reservado permanecerá à disposição do 

usuário por 24 horas. 
 

 

MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 

EXTRAVIADOS OU INUTILIZADOS  

 

Os materiais bibliográficos emprestados ao 

leitor ficarão sob sua inteira 

responsabilidade. O extravio ou 

inutilização dos mesmos implicará em 

obrigatoriedade de reposição, além de 

multa equivalente aos dias de atraso. 

 

PENALIDADES 

 

Cada material bibliográfico devolvido 

fora do prazo implicará em pagamento 

de multa, calculada a partir do atraso, 

no valor de R$1,00 por dia e por material. 

Para empréstimo especial, a multa será 

de R$5,00 também por dia e por 

material. 



 

LEITOR EM DÉBITO COM A BIBLIOTECA 

 
O leitor em débito com a Biblioteca não poderá 

retirar materiais bibliográficos por empréstimo. 

Seu diploma de conclusão do curso, 

trancamento de matrícula, transferência e 

desligamento de funcionários só serão liberados 

pelos setores competentes mediante 

apresentação do “NADA CONSTA” fornecido 

pela Biblioteca Processus. 

 

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS 

 A Biblioteca Processus não se 

responsabiliza por pertences pessoais 

deixados em suas instalações; 

 Ao sair, deixar os materiais bibliográficos 

consultados sobre a mesa ou entregue-as 

aos funcionários;  

 Apresentar com naturalidade seus 

pertences para inspeção ao entrar e sair 

da Biblioteca. Pastas e mochilas devem 

ser guardadas no escaninho; 

 Respeitar a ordem, a disciplina e o silêncio 

em todo recinto da biblioteca; 

 Devolver o material emprestado dentro do 

prazo estabelecido; 

 Responsabilizar-se por todos os danos 

causados ao material bibliográfico 

utilizado; 

 Respeitar os funcionários e os demais 

usuários da biblioteca; 

 Não é permitido beber, exceto água e 

chás, lanchar ou fazer uso de celular; 

 Manter seus pertences sempre sob sua 

constante vigilância.  

 Para utilizar o espaço da biblioteca 

portando livros já emprestados 

anteriormente, o aluno deverá estar com 

o recibo de empréstimo em mãos. 

 Para utilizarem a sala de estudo em grupo, 

é necessário estarem em grupo de, no 

mínimo, 02(dois) alunos de graduação ou 

pós. 

 

 

USO DO MICROCOMPUTADOR 

 

 Até dois usuários por micro; 

 Não são permitidos sites pornográficos, redes 

sociais e etc; 

 As máquinas são de uso exclusivo para pesquisas; 

Tempo de uso: 30 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus I 
SEPS EQS 708/907 - Conjunto D 

Brasília/DF- CEP: 70390-079 

Fone: (61) 3704-8150/ 3704-8187 

e-mail: aaob@institutoprocessus.com.br 

 

 

Campus II 
Av. das Araucárias Lt 4400 

Águas Claras/ DF – CEP: 71.936-250 

Fone: (61) 3562-6343/3704-8750 

e-mail: bibliotecatagua@institutoprocessus.com.br 

 

 

 
 

 

 

 

GUIA DO USUÁRIO 
 

BIBLIOTECA 
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