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TERMO DE COMPROMISSO 

O empréstimo de materiais na biblioteca do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências (PPGEC) está condicionado à anuência as regras: 

1. São considerados usuários da biblioteca docentes e discentes regularmente 
cadastrados nos Programas de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Roraima . 

2. O material pode ser retirado pelos usuários para empréstimo, conforme critérios abaixo: 
o Discentes – Mestrado: 03 (três) itens pelo prazo de 07 (sete) dias; 
o Discentes – Especialização: 03 (três) itens pelo prazo de 04 (quatro) dias; 
o Docentes: 04 (quatro) itens pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

3. A não observância do prazo de devolução acarretará em multas de acordo com as 
seguintes descrições: 

o Livros – multa de R$ 1,00 (um real), por dia de atraso. 
o DVD – multa de R$ 2,00 (dois reais), por dia de atraso. 

4. O usuário é responsável pelo material bibliográfico em seu poder, obrigando-se a 
devolvê-lo no mesmo estado em que o recebeu, dentro do prazo estipulado.  

5. Em caso de extravio, rasuras, anotações ou outros danos à obra emprestada, o usuário 
deve indenizar a Biblioteca com material idêntico ou mais atual, no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos contados a partir da respectiva notificação. Após esse prazo, ficará 
suspenso pela mesma quantidade de dias que ultrapassar o prazo estipulado para a 
reposição. 

6. O material não deverá conter rasuras ou anotações. 
7. Será registrada suspensão de 05 (cinco) dias úteis ao usuário que deixar anotações a 

lápis ou tinta nas publicações emprestadas e,  reposição da obra no caso de anotações 
à tinta; 

8. O usuário que estiver enquadrado nos itens 3 e 5 deste Termo, caso seja discente, 
estará proibido de matricular-se ou receber o Diploma/Certificado de Conclusão de 
Curso até que a pendência seja sanada. 

9. Os casos não previstos neste documento serão resolvidos pela Coordenação do 
PPGEC, quando se fizer necessário. 

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

DECLARO TER LIDO, ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS REGRAS 
ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE COMPROMISSO PARA EMPRÉSTIMO DE 
MATERIAIS NA BIBLIOTECA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 
CIÊNCIAS. 
Com anuência ao referido termo, SOLICITO meu cadastramento como usuário da Biblioteca 
do PPGEC para utilização dos serviços oferecidos. 
Nome:____________________________________________________________________ 

Curso: ___________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 

CPF: ________________________ Telefone: _____________________________________ 

E-Mail:___________________________________________________________________ 

 

 
Boa Vista, ______de__________________201__. 

____________________________________ 
  

 Assinatura 


