
 

      BIBLIOTECA FESAR 

 

Guarda-Volumes 

 

Os armários guarda volumes são de uso 

exclusivo dos usuários da biblioteca. 

Portanto, só podem ser utilizados no 

período em que estiverem utilizando os 

serviços. Ao deixar o recinto, deve retirar 

seus pertences. 
 

Normas de Uso do Guarda-

Volumes da Biblioteca 

 
A Biblioteca disponibiliza, aos usuários, 

armários guarda-volumes sem chaves para 

a guarda de pertences. 

 

Por decisão administrativa, não serão mais 

oferecidas chaves para os guarda volumes 

da biblioteca. Isso se deve ao constante 

extravio, a não devolução das chaves por 

parte dos alunos e a necessidade de 

reposição constante de chaves e placas. 

Para a utilização dos guarda volumes, 

devem-se observar as novas normas: 

 

Para o acesso a Biblioteca o usuário 

deverá guardar os seus pertences nos 
armários de guarda-volumes localizados na 

parte externa da Biblioteca. 

 

1. Não é permitido deixar 
pertences como bolsas, mochilas, 

sacolas e similares; alimentos e 

bebidas, no chão da entrada da 

Biblioteca, nem do lado de fora  

 

dela. Os mesmos deverão ser 
alocados nos armários guarda 

volumes. 

 

2. Os armários guarda-volumes 

deverão ser utilizados somente 

durante a permanência do 
usuário no recinto da Biblioteca. 

 

3. Não é permita a utilização de 

cadeados nos armários guarda 

volumes da biblioteca. 
 

4. Caso o usuário deseje deixar 
seus pertences trancados, 

deverá trazer seu próprio 

cadeado e utilizar os armários 

localizados no segundo e 

terceiro pisos, dispostos ali para 

esta finalidade.  
 

5. Ao deixar a Biblioteca, o usuário 

deverá retirar seu material do 

armário guarda volume, 
liberando desta forma, o mesmo 

para ser utilizado por outro 

usuário; 

 
6. No final do expediente, os 

armários guarda- volumes serão 

abertos e seu conteúdo 

retirados e deixados por 

24horas na recepção da 

biblioteca, depois deste 
intervalo não será de 

responsabilidade da IES. 

 

 

 

 

 

 

Obs: A Biblioteca não se 
responsabiliza pelos objetos 

deixados nos armários. 

 

 

A Biblioteca não se responsabiliza por 
materiais pessoais esquecidos em suas 

dependências internas. 

 
― É expressamente proibido, nas 

dependências da Biblioteca, fumar, 

portar alimentos e bebidas (Exceto 

água), utilizar aparelhos sonoros e 

telefone celular. 

 

―  O usuário deve manter silêncio nas 

dependências da Biblioteca. 

 

―  É proibido alterar a configuração dos 
computadores destinados à pesquisa, 

bem como instalar software. 

― O usuário deve zelar pelos bens da 

Biblioteca, sujeitando os infratores ao 

ressarcimento dos danos causados. 

 

 

 
A Coordenação da Biblioteca 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Um país se faz com homens e livros." 

(Monteiro Lobato) 

 

 

 

BIBLIOTECA ACADÊMICA FESAR- 

Faculdade de Ensino Superior da 
Amazônia Reunida 

Contatos: 3424-5133 / 1304 Ramal: 

208. 

E-mail: biblioteca@fesar.com.br 

 

Avenida Brasil, nº. 1435, 
Alto Paraná, Redenção- PA, 

Brasil - CEP. 68.550-325 

 
Expediente: 

 Segunda a sexta-feira: 

08h00 às 22h00* 

 Sábado: 08h00 às 
16h00* 

 

*A biblioteca reserva-se o direito de 
encerrar as atividades externas ao 

público 10 minutos antes do horário, 

mas permanece funcionando 

internamente para a organização. 
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