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MINISTtRIO DA EDUCAÇ~O
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS DA ADMINISTRACaO SUPERIOR
CONSELHO UNIVERSITARIO
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'".u'" RESOLUC~O Ng 136/9ê.

EMENTA: Apl~ova Normas € Penalidades pc'!)". U~iU1i\
rios da Biblioteca Central da UFRPE,
objetivando preservar, controlar e
amplüU'" O acervo bibJ"ic)gn~.lficot:! di::."'
ciplinar o amprhstimo de livros 8
outros materiais do seu acervo, con-
trolando desta maneira B movimentaç50
dos seus usu~rios.

o Presidente do Conselho Universit~rio da
Universidade Federal Rural de Pernambuco, no uso de suas atribui-
ç6cs e tendo em vista a DBcis~o NQ 137/92 deste Conselho, exarada
no Processo UFRPE Na 23082.6073/92, em sua X Reuni50 Ordin~ria,
realizada no dia 01 de outubro de 1992,

R E S O L V f~:

Art. io - Arrovar as Normas e Penalidades pa-
ra Usu~rios da Biblioteca Central da Universidade Federal Rural
de Pernambuco, djsciplinando o empr~stimo normal de pUblicaG5es
que ser~ concedido aos corpos docente, discente e tcicnico-adminia
trativo da UFRPE, quando devidamente inscritos como leitores
daquela Biblioteca Central, homologando desta maneira o Parecer
Na 15/92 da Cimara d€ rolitica e L€gislaç50 deste Conselho,
COI1·I!ol-mecons ta do r'recesso LJFRF'E No. í.~3082. 6073/92 ac í.ura
mencionado, obedecendo aos seguintes itens:

a) Professores a alunos de Pós-Gradua~lo, 03 (trfus) li-
vros e 03 (tris) folhetos, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo
~iG!ld re nova do desde que não l.a.ía reserva POI- ou t ro :U:d t or .

b) Alul10s de graduac~e e técnicos-administrativo, 02
(dois) livros e 02 (folhetos), no prazo de 08 (oito) dias, podel1-
dti ser renovado desde que n~o haja reserva por outro leitor.

s tu - Pericidicos, Anais, Public2G5es
das e Teses, seria emprestadas aos docentes, discentes e
c oa+a dmt nt at rat â vo , P01- um PE!ríoelo ele no lTt<hci.mo 08 (oito)

Sel-:i.;;\-
t:écni-'-

dia-,,;_

p,~1- ,,1. c:,,1. da
I-Jº j, 5/9 j,
:1.<;'9 j..

S 2~ - Ser~ cobrada multa por dia de atraso
publicaG~a de acordo com o que estabel€ce a Resoluçio
do COl1sE~lhode Curadores I elat ada d€ 20 de (:h(·:;.:?:emf.tFoele



(Continuação da Resolução NQ 136/92 do Conselho Universitário)

Art. 2Q - Ser~ concedido aos corpos docente e
técnico-administrativo, um empréstimo especial, por motivo de
intereSSE de resquisa, Ensino e EKtens~o, um tempo mais extenso
que do empr~stimo nermal, nem~ximo de 90 (noventa) dias, devendo
a solicita~50 ser feita atrav6s de oFicio, e assinatura de um
termo de responsabilidade pelo material emprestado.

Art. 3Q - Dever~ ser exigido dos discentes de
graduaG50 da UFRPE, pelo Departameto de Registro e Controle Aca-
ctimico DRCA, atestado de quitaçio com a Biblioteca Central,
p~ra os seguintes cafuCS:

a) Trancamento de matricula.
b ) Decl;::lr'a~5ode t.:ollcll.J.~:;ãoele Curs o .
c) Matricula vinculo.

Art. 4Q - Dever~ ser exigido dos discentes de
pós-graduaç50 da UFRPE, pelo Departamento de Registro e Controle
Acact&mico - DRCA, atestado de quitaç50 com a Biblioteca Central,
para os seguintes casos:

a) Trancamente de matricula.
b) Transferincia e declara~~o de conclus~o de Curso.

ficadas durante o
cOlTlpm~:;~::ld7:l-;:;j=>ela
'Ficando t:od~:l.l:;;:·lS
f!ITIPnÉ?st 11T11:>.

Art. 5g - As publica~5es extraviadas ou dani'-
periodo do emprfustimo normal ou especial, ser50
aquisi~~o imediata de examplares idfunticos.
despesas a cargo do 12itor respons~vel pelo

Art. 6Q - As publicaç5es extraviadas cuja edi
(;~;o enc qn t ram+ae €1~;gotad<:\s,1!iel-fíocomp e naa das pelc:\ aqui~;l.ção de
exemplares da mesma ~rea que venham substituí-Ias, ficando todas
as despesas a cargo do leitor respons~vel pelo empréstimo.

Art. 7Q - O leitor n~o poder~ retirar out~as
publicac;5e~; PC)\- (,:mpn;~~;t1.IllC)ante~; de r e nor' a publici:~4<,Kope\-d:i.cbClU
danificada quando em seu Poder.

Art. 8Q - O leitor pego danificando uma publl
caGio, seja rasgando p~ginas, recortando gravuras. ou qualquer

'-"/outro tipo de dano, tf:~r(,í'::;uspens<:\,na Biblioteca Ce n t raL, ::iLl.,5

atividades de retirada de pUblicac;5es por empréstimo normal ou
especial por 30 <trinta) dias consecutivos.

dupl:i.····
cado o prazo de suspensão e até, dep~ndendo do caso, negada a
::;clJic::i.ti:"\\-;:ã(;) d(~ en,pré·:~t:i.lllo na Biblioteca Cent:r'''ll d<":t UFE~r-c:.
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(Continua~ãoda Resolução NQ 136/92 do Conselho Universitário)

Art, 10 - Revogam-s8 as dispcsiç5es em Contri
r í o .

SALA DOS CONSELHOS DA UFRPE ou t u hr o de :\.<';'92.

Confere com Q original arquivado nesta Secretaria Geral.


