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ANEXO C - REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS 

 
 

Regulamento de EEB na UFABC (para usuários externos) 

 
 

Da Participação 

 
 

Artigo 1º. Após o envio do formulário, o prazo para retirada será de (2) dois 

dias úteis (horário de funcionamento da Biblioteca). É obrigatória a 

apresentação da carteirinha fornecida pela instituição de origem. 

 

 
Do Acervo 

 
 

Artigo 2º. Devido à grande procura interna, alguns títulos têm participação 

restrita neste serviço, tais como: materiais de referência, consulta local e livros 

técnicos consulta. 

 

Do empréstimo 

 
 

Artigo 3º. Os prazos para empréstimo são de 10 dias, podendo ser retirado até 

(2) dois livros por vez. 

 

 
Artigo 4º. O Empréstimo entre Bibliotecas far-se-á mediante a apresentação de 

formulário adequado, que identifique devidamente a Biblioteca solicitante, as 

obras requeridas, bem como o nome e o registro do Bibliotecário responsável 

que o assinar. 

 

Artigo 5º. As renovações poderão ser efetuadas, caso o material não possua 

reserva e em número máximo de (3) três vezes, por meio do envio de 

solicitação por escrito para: sisbi@ufabc.edu.br 

mailto:sisbi@ufabc.edu.br
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Das punições 

 
 

Artigo 6º. Para caso de atrasos sem justificativa será avaliado se o usuário de 

EEB poderá voltar a retirar livros; 

 

Artigo 7º. No caso de danos, o usuário de EEB arcará com os devidos reparos 

e/ou substituição do material por outro idêntico. 

 

 
Regulamento de EEB na UFABC (para usuários internos) 

 
 

Artigo 1º. Obter informações sobre o procedimento de EEB da instituição 

onde se encontra o material de interesse. 

 

Artigo 2º. Comparecer à Biblioteca da UFABC para retirada do Extrato de 

Usuário (carimbado e assinado) ou do Formulário de EEB, que, junto com a 

carteirinha, deverão ser apresentados à biblioteca da universidade na qual os 

títulos serão retirados.  

 
 
IMPORTANTE: 

 
- O alunos com pendências de suspensão e que detenham a posse de 5 

(cinco) livros emprestados não podem utilizar o EEB. 

- O tempo e/ou regras de atendimento e empréstimo variam de acordo com o 

regulamento de cada instituição. 


