BIBLIOTECA CENTRAL
Regras de uso da Sala Guilherme Figueiredo

Prezado (a) usuário (a).
Tendo em vista o caráter especial das coleções abrigadas na Sala Guilherme Figueiredo, algumas regras para
consulta local são aqui divulgadas.
1. A consulta às coleções Especiais somente será permitida mediante solicitação formal, através do
formulário próprio, endereçada a chefe da Divisão de Atendimento aos Usuários.
2. No caso de pesquisas, para fins acadêmicos, que demandem continuidade de consultas e haja alternância
de usuários será necessário encaminhar o projeto com o nome do professor responsável e a relação de
pessoas que poderão se utilizar da sala.
3. Durante todo o tempo que o usuário estiver consultando as obras ele será acompanhado por um servidor
da Biblioteca. Não será permitida a consulta solitária no recinto.
4. Não é permitido fazer reprodução dos documentos por meio de fotocópia, ou outra técnica que ponha em
risco a integridade das obras, favor consultar o bibliotecário sobre o tema.
5. É permitido fotografar, com equipamento próprio, ou fazer uso do scanner de autoatendimento na
Fonoteca, os materiais da coleção, desde que obedecido o indicado no item 2 ou autorização do
bibliotecário responsável.
6. Para fins de controle de uso dos materiais da Sala e sobre a satisfação dos usuários em suas demandas por
informação, antes da consulta, será entregue um formulário com questões sobre os dados pessoais do
usuário, a (s) obra (s) consultada (s), a finalidade da pesquisa (nos casos de pesquisa não cadastrada na
biblioteca) e, se obteve sucesso em sua consulta. O formulário deverá ser preenchido e entregue ao
funcionário que o acompanhar durante a consulta.
7. A biblioteca não fornece material de proteção individual como luvas, máscaras, tocas ou óculos. O usuário
deverá trazer seu próprio material.
8. Não é permito o uso de canetas na sala.
Contamos com sua colaboração.
Dúvidas, sugestões ou reclamações:
Divisão de Atendimento ao Usuário- DAU.
atendimentobiblioteca@unirio.br

