BIBLIOTECA
ABERTA
DURANTE
A NOITE

02 JAN A 02 FEV’ 2018

Caros utilizadores,
A Direção da Biblioteca ICBAS/FFUP informa que de 02 de janeiro a 02 de
fevereiro de 2018, a Sala de Leitura 2 (sala de exames) estará aberta para
estudo durante a noite.
De segunda-feira a sexta-feira estará aberta num período que se inicia às 19.30
horas de um dia e termina às 2.00 horas do dia seguinte, aos sábados e aos
domingos estará encerrada entre as 02.00 horas e as 14.00 horas.
Mais se informa que é expressamente proibido durante este período fazer
barulho, lixo e/ou alterar a disposição do mobiliário.
Horas

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

00.00
02.00
14.00
19.30
24.00

Recordamos também o novo serviço que facilita aos estudantes o acesso aos
livros durante o período de abertura noturna.
Assim, os estudantes que necessitem de consultar alguma das obras da
biblioteca deverão solicitar, junto ao funcionário que assegura o serviço noturno,
acesso à sala 1 para recolha das obras necessárias.
Este acesso será feito nos seguintes moldes:
• os estudantes poderão entrar na sala 1 para aceder aos livros e voltar para
a sala 2 com o livro para o poderem aí utilizar;
• o acesso à sala 1 será feito por um utilizador de cada vez, mediante a
apresentação do cartão de estudante;
• o utilizador não deverá levar nem sacos nem mochilas;
• o utilizador poderá ter no máximo dois livros consigo e, se necessitar de um
terceiro livro, deverá entregar um;
• o funcionário controlará as entradas dos estudantes na sala 1, registando
numa folha o nome e número do estudante, bem com os dados do livro que
retira para a sala 2;
• antes do fecho da biblioteca, todos os livros deverão ser devolvidos.
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