
 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE 
BIBLIOTECA 

REGULAMENTO DA LEITURA DE PRESENÇA 
 

- O que se pretende – colaboração dos utilizadores na conservação e correta 
utilização dos documentos 

 
- A frequência da Biblioteca implica a observação das normas de comportamento e 

aceitação das disposições. 
 
1 – Acesso livre á biblioteca (sala de leitura, gabinetes) dentro do horário de 
funcionamento. 
 
2 – Permitida a utilização de espécimes da Biblioteca e de outros materiais estranhos à 
mesma (cadernos, mochilas, computadores portáteis, etc.) 
 
3 – A Biblioteca está protegida com sistema de segurança anti – roubo. Qualquer pessoa 
com livros doutra Biblioteca, ao entrar e antes de sair deverá avisar o funcionário da 
receção evitando assim que o alarme seja activado. 
 
4 – Os livros consultados devem ser deixados nas mesas, nunca recolocados nas estantes. 
 
5 – Os leitores dispõem de um serviço de fotocópias mediante aquisição de cartão junto 
do funcionário da receção.  
 
6 – É permitido o estudo em grupo nos gabinetes, sendo as mesas da sala de leitura de 
utilização individual.  
 
7 – Não é permitido: conversar, transportar ou consumir alimentos, fumar. 
 
8 – Não é permitido utilizar telemóveis ou tomar atitudes que ponham em causa o 
ambiente de silêncio. 
 
9 – É proibido fazer a reprodução integral de obras. 
 
10 – É proibido riscar, dobrar, inutilizar folhas, capas de livros e periódicos, retirar 
sinalização aposta pela Biblioteca, o que implica reposição da publicação danificada pelo 
responsável ou o seu pagamento integral, entre outras possíveis sanções. 
 
11 – Os computadores destinam-se prioritariamente à pesquisa no catálogo das 
bibliotecas e ao acesso às bases de dados e outros recursos eletrónicos disponibilizados 
na página das Bibliotecas. 
 
12 – Aos leitores que, depois de advertidos reincidam no desrespeito do disposto neste 
regulamento, será temporariamente vedada a entrada na Biblioteca. 
 
13 – Para conhecimento detalhado dos serviços disponíveis deverá ser consultado o 
Regulamento de Funcionamento das Bibliotecas da Universidade do Algarve. 


