CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE - UNIBH
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS
O usuário tem a responsabilidade de zelar pela conservaç ão do patrimônio da Biblioteca,
colaborando para a manutenção de um ambiente propicio ao estudo e à pesquisa; cuidando
do material em seu poder, devendo devolvê-lo no prazo que lhe foi estabelecido; respeitando
os avisos, as recomendações das condições de uso e as instruções dos colaboradores, de
acordo com as normas estabelec idas no Regulamento do Sistema de Bibliotecas.

O usuário com material em atraso ficará impossibilitado de realizar novos empréstimos,
renovações, reservas, malote ou qualquer outro serviço prestado pela Biblioteca até o
cumprimento da suspensão ou participação em campanhas realizadas pela Biblioteca. Para
cada 1 dia de atraso, o usuário ficará afastado por 3 dias.
Ao término (conclusão de curso) ou interrupção do vínculo com a Instituição (trancamento,
desistência, cancelamento, transferência ou desligamento,

entre outros), os usuários

deverão regularizar a situação com o Sistema de Bibliotecas UNIBH, devolvendo todos os
materiais pendentes. Na impossibilidade de entrega do material, a reposição deverá ser
negociada com a Biblioteca.

A Instituição se reserva no direito de bloquear a abertura de qualquer protocolo requerido
pelo usuário que esteja com pendências na Biblioteca. Somente após a quitação de todos os
débitos, inclusive afastamentos, haverá a liberação à solicitação dos protocolos.
Será de responsabilidade da Biblioteca, em conjunto com o Núcleo Acadêmico e Direção de
cada unidade do UNIBH, resolver os casos omissos ou não previstos pelo Regulamento do
Sistema de Bibliotecas UNIBH.

O Termo de Responsabilidade do Sistema de Bibliotecas UNIBH, é disponibilizado no primeiro
acesso ao SOL (sistema online), estando condicionado ao aceite pelo aluno, e disponível
para consulta nas Bibliotecas e no site do UNIBH.

Declaro ter conhecimento do Termo de Responsabilidade do UNIBH e concordo
com as disposições acima.
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