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POR QUE NÃO PODEMOS COMER NA BIBLIOTECA? E POR QUE EXISTEM TANTAS REGRAS 
PARA FRENQUENTÁ-LA? 

  
Muitas pessoas devem se perguntar por que existem tantas regras de permanência na maior parte das 
bibliotecas (a nossa não é diferente das outras). A resposta é simples, para melhor atender os usuários, ou 
seja, VOCÊS. 
 
POR QUE SOLICITAMOS SILÊNCIO? 
Muitos alunos não procuram a biblioteca para usar o computador, e sim para estudar. Respeitar quem 
estuda e os funcionários que trabalham na biblioteca é o motivo de pedirmos silêncio e que também USEM 
O CELULAR do lado de fora da biblioteca. 
 
POR QUE GUARDAR AS BOLSAS E MOCHILAS NOS ARMÁRIOS? 
Pedimos a todos que procuram os serviços da biblioteca que guardem bolsas e mochilas nos armários 
antes de entrar no ambiente. Os motivos dessa prática são para proteger seus pertences e zelar pelo 
acervo. Os funcionários da biblioteca não podem se responsabilizar por NENHUM pertence deixado do 
lado de fora dos armários. Por isso, solicitamos que sejam guardados em armários, trancados e que o 
usuário fique com a chave até a hora que terminar de usar os serviços da biblioteca.  
 
POR QUE NÃO DEVOLVER OS LIVROS NAS ESTANTES? 
Quando solicitamos que os usuários não devolvam os livros nas estantes, o principal objetivo é manter a 
organização nas estantes para rápida recuperação quando algum livro é solicitado para empréstimo ou 
consulta. Outro motivo é a estatística de consulta local dos livros (coletamos diariamente os dados de 
consulta de livros e revistas na biblioteca), sendo assim, solicitamos que se você retirou algum livro da 
estante, por favor deixe-o sobre uma mesa ou deitado na estante. 
 
POR QUE NÃO É PERMITIDO COMER E BEBER? 
Não é permitido comer e beber na biblioteca, pois existem computadores e livros disponíveis para os 
usuários. Quando comemos na biblioteca, deixamos lixo nas mesas e computadores ou mesmo sujamos os 
livros com restos de comida, estamos criando um ambiente propício para proliferação de bactérias e 
insetos nocivos aos materiais sensíveis como computadores e o papel dos livros. Solicitamos que todos os 
usuários COMAM FORA DA BIBLIOTECA e NÃO JOGUEM LIXO NO CHÃO OU NAS MESAS. 
 
Todas estas regras não foram criadas para aborrecer nenhum usuário da biblioteca. Procuramos atendê-los 
da melhor forma possível. Regras de permanência existem na maior parte das bibliotecas e buscamos levar 
a nossa a um patamar de excelência para vocês. Qualquer dúvida ou sugestão, estamos sempre dispostos a 
atendê-los de forma educada e com bom senso. 
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