
 
 
 
 

EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
 
 

NORMAS PARA O EMPRÉSTIMO DE TABLETS  

O empréstimo de equipamentos eletrônicos (TABLETS) visa proporcionar 

suporte aos usuários nas atividades de ensino e pesquisa, garantindo o acesso 

às novas tecnologias de informação, bem como ao acervo digital disponível. 

 

USUÁRIOS 

O empréstimo de Tablets será concedido especificamente para empréstimos 

aos alunos, funcionários e professores para uso acadêmico restrito ao recinto 

da biblioteca durante o seu horário de funcionamento e que estiverem com a 

situação regular na Biblioteca. 

 

EMPRÉSTIMO 

Para realizar o empréstimo (Equipamento e carregador), o usuário deverá 

dirigir-se ao balcão de empréstimo. O empréstimo será feito mediante 

identificação do usuário, por meio da sua matrícula e senha. 

Os equipamentos eletrônicos serão emprestados para uso exclusivo nas 

dependências da Biblioteca. 

 

PRAZO 

O empréstimo terá a validade de 04 horas por dia. Caso necessite de novo 

empréstimo no mesmo dia é necessário aguardar o período de 2h. 

 

DEVOLUÇÃO 

O usuário deverá devolver o equipamento no balcão de empréstimo e relatar 

qualquer incidente ou mau funcionamento do equipamento no momento da 

devolução. 

 

 

 



DEVERES DO USUÁRIO 

Verificar se o equipamento está em condições de uso, caso contrário, avisar o 

responsável pelo empréstimo.  

Não instalar ou desinstalar qualquer programa no equipamento. 

Não violar os lacres de segurança. 

O empréstimo é de uso individual e intransferível, sendo a integridade do 

equipamento responsabilidade do titular. 

Todo arquivo deixado no equipamento será apagado. 

A biblioteca não se responsabiliza por perdas de arquivos e informações. 

 

PENALIDADES  

Os danos causados no equipamento serão de responsabilidade do usuário 

devendo este arcar com a substituição ou em caso de extravio. 

No caso de extravio ou dano irreparável o usuário deverá substituir o 

equipamento com as mesmas configurações, modelo e marca ou uma marca 

indicada pela biblioteca.  

Caso o usuário não devolva no prazo estipulado este estará sujeito a multa 

diária de R$1,00, ficando o usuário impossibilidade de fazer novo empréstimo 

do equipamento por um período de 6 meses. 

 

 

 

 

 


