
 Biblioteca Jorge de Rezende da 
Maternidade-Escola da UFRJ 

Regulamento 

DA INSCRIÇÃO 

A inscrição é  providência  preliminar  e obrigatória  para que o usuário 
possa  utilizar  os  serviços  da  Biblioteca,  implicando,  ainda,  o 
compromisso de aceitar  as  normas estabelecidas  nesta Biblioteca.  As 
inscrições são renovadas anualmente. Não poderão renovar as inscrições 
os usuários em débito com a Biblioteca. Os usuários deverão comunicar 
à Biblioteca as alterações relativas aos seus dados cadastrais (nome, 
endereço, telefone etc). 

DA CONSULTA LOCAL 

A consulta ao acervo é permitida ao público em geral. Não é permitida a 
permanência de usuários, nas estantes, portando bolsas, sacolas, pastas 
ou similares. O usuário deverá observar o aviso de não fumar, falar em 
voz baixa, não portar bebidas e/ou alimentos na Biblioteca. 

DO EMPRÉSTIMO DOMICILIAR 

O empréstimo domiciliar é permitido somente aos usuários inscritos na 
Biblioteca. Cada usuário poderá retirar 3 (três) publicações por um prazo 
máximo  de  7  dias.  Não  havendo  a  devolução,  será  suspenso  o 
empréstimo. Não é permitido o empréstimo de periódicos, obras raras e 
material de referência. 

DO EMPRÉSTIMO ESPECIAL 

É permitido o empréstimo especial de livros, que tenham somente um 
exemplar, às sextas-feiras ou em véspera de feriados que antecipem o 
final  de  semana.  A  devolução  destas  obras  deverá  ser  feita  até  às 
12:00h. do primeiro dia útil. 

DA RENOVAÇÃO 

É permitida a renovação do empréstimo por mais 7 dias, desde que a 
obra não esteja reservada para outro usuário. 

DA RESERVA 

É permitida a reserva de 2 (dois) livros por vez, no máximo. A reserva 
ficará mantida por um prazo de 48 horas. 



DAS PENALIDADES 

A não devolução da obra no prazo estabelecido implicará na suspensão 
do empréstimo no mesmo número de dias de atraso.  O aluno que no 
final do curso não estiver "quite" com a Biblioteca, deixará de receber o 
documento de "NADA CONSTA". 

DA REPOSIÇÃO DO LIVRO 

O  usuário  deverá  arcar  com  os  custos  de  reposição  das  obras 
danificadas.  O  usuário  que  perder  um  livro  da  Biblioteca  deverá, 
imediatamente, comunicar ao funcionário e procurar informar-se sobre a 
reposição do mesmo. A biblioteca não possui serviço de reprografia A 
reprodução do acervo será permitida ao usuário, observando o estado 
físico da obra.


