REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS GABINETES DE ESTUDO DA
BIBLIOTECA DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

1.UTILIZAÇÃO DOS GABINETES DE ESTUDO

Os quatro gabinetes de estudo existentes na Biblioteca da ESTCB destinam-se exclusivamente ao estudo
em grupo, sendo a sua lotação mínima de 3 pessoas e a sua lotação máxima de 6 pessoas.
2. FUNCIONAMENTO

2.1. Os gabinetes de estudo estão sujeitos a uma requisição prévia que deve ser efetuada ao balcão da
biblioteca. Os períodos de reserva são os seguintes:
Períodos de reserva

Horas

1º

9:00 - 12:30

2º

12:30 – 16:00

3º

16:00-18:30
Sextas-feiras 16:00-18:00

2.2. Caso se venham a verificar alterações no horário da biblioteca, o “terminus” do último período de
reserva coincidirá com a hora de encerramento da biblioteca.
2.3. O tempo de reserva pode ser tão curto quanto o utilizador desejar, não podendo exceder a hora
estipulada para “terminus” do período onde se enquadra a sua reserva.
2.4. A reserva pode ser efectuada na véspera ou na hora a que o grupo utilizador pretenda aceder ao
gabinete de estudo, mediante a disponibilidade existente.
2.5. Sendo os gabinetes para estudo em grupo, considera-se que a reserva é feita pelo grupo e não
individualmente.
3. PROIBIÇÕES

3.1. Não é permitido fazer reservas consecutivas para o uso dos gabinetes, exceto se não existirem reservas
para o período seguinte.
3.2. Não é permitida a permanência nos gabinetes para além do tempo de reserva.
3.3. Não é permitido comer ou beber nos gabinetes de estudo.
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4. PERMISSÕES

4.1. São permitidas conversas em tom moderado.
4.2. Uso de telemóvel em modo silêncio/vibração.
5. INTERDIÇÕES

Fica interdito o uso dos gabinetes a todos os que não respeitem as regras estabelecidas neste Regulamento.
O período de interdição será de uma semana para a primeira infração acrescida de mais uma semana por
cada infração.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente regulamento constitui um complemento do Regulamento de Funcionamento das Bibliotecas do
Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Castelo Branco, 7 de março de 2016.

O Diretor
________________________________
José Carlos Monteiro Metrôlho
(Prof. Adjunto)
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