
F I C H A  D E  C A D A S T R O  P A R A  U S U Á R I O S  
D A

B I B L I O T E C A  D A  U A M a t  

Declaro que entendo e acato os termos e condições acima enumeradas para o empréstimo de livros da

Biblioteca da UAMat, e que cumprirei todas as normas de utilização vigentes. 

Data:               

                                                                                 Assinatura do Usuário

                   (A ser preenchido pelo (a) funcionário (a) da Biblioteca)

Data de 
Cadastramento:

Assinatura do(a)
funcionário(a):

NORMAS PARA EMPRÉSTIMO DE LIVROS OU PERIÓDICOS 

 1 - USUÁRIOS
1.1 – Terão direito ao empréstimo de livros ou periódicos na Biblioteca da Unidade Acadêmica de Matemática apenas os alunos regularmente 
matriculados nos Cursos de Matemática de Graduação e de Pós-Graduação; e os professores da UAMAT em atividade, incluindo os 
professores substitutos, devidamente cadastrados na Biblioteca. 
1.2 – Cada aluno poderá tomar emprestado, no máximo, 3 (três) livros ou periódicos, simultaneamente.
1.3 – Não serão permitidos novos empréstimos aos usuários em débito com a Biblioteca.
1.4 – O aluno em débito não poderá fazer matrícula nem colar grau.

 2 - PRAZO DE EMPRÉSTIMO.
2.1 – 20 (vinte) dias para qualquer usuário, com direito a renovação, caso não haja reserva do livro ou periódico.
2.2 – A lista de reservas de qualquer exemplar obedecerá a ordem cronológica em que a reserva for feita.

 3 - SUSPENSÃO
3.1 – Ao usuário em atraso com a Biblioteca, será aplicada uma suspensão diária conforme dias de atraso. Caso o atraso ultrapasse 15 
(quinze) dias será aplicada uma suspensão de um mês.
3.2 – Em caso de perda ou extravio de qualquer livro ou periódico, o usuário deverá ressarcir a Biblioteca com um exemplar da última edição, 
ou da edição correspondente do exemplar. Não se aceitarão cópias.

 4 - COMPETÊNCIA PARA EMPRÉSTIMO 
4.1 – Os empréstimos somente poderão ser efetivados pelo(a) funcionário(a) responsável pelo setor durante o horário de funcionamento da 
Biblioteca. Favor não insistir o contrário. 
4.2 –  Nenhum livro ou periódico poderá sair da biblioteca sem ser devidamente emprestado, mesmo que seja para rápidas consultas.

 5 – INFORMAÇÕES E CONSULTAS AO ACERVO
         Fone: 2101-1729 e Internet: mat.ufcg.edu.br/biblioteca

Os casos omissos serão julgados pela Coordenação da Biblioteca

Nome:

Curso:

CPF:

Rua:

CEP:

Email:

Contato 1:

Contato 2:

RG:

Nº:

Cidade:

Telefone:

Telefone:

Telefone:

Bairro:

Estado:

Data de entrada: Matrícula:
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