Normas de utilização das cabines de
áudio e vídeo
A Biblioteca Central (BCE) mantém um vasto acervo de material multimídia que pode ser
consultado em 3 (três) cabines atendendo às demandas dos discentes, docentes e
comunidade acadêmica.
Normas Gerais:
 O horário permitido para uso das cabines de áudio e vídeo é de segunda à sexta das 7h às
19h;
 O tempo máximo de permanência nas cabines é de 3 horas, podendo ser prorrogado por
igual período, caso não haja solicitação por parte de outro usuário;

 Durante o uso da cabine, o usuário é responsável pelos equipamentos nela existentes;
 A biblioteca não se responsabiliza por objetos deixado no interior do espaço;
 As cabines são para uso individual, preferencialmente;


É expressamente proibido comer, beber ou fumar no interior do espaço;

 As luzes da cabine devem permanecer acesas enquanto o(s) usuário(s) estiver(em) em seu
interior;
 O volume do som deve ser controlado para que não perturbe outros usuários. O silêncio
deverá ser respeitado;
 Ao término do uso, o usuário deve rebobinar a fita de vídeo, ou fita cassete, desligar o
equipamento e devolver o material emprestado no setor.
Normas de consulta ao acervo:
 Para utilização das cabines deverá ser realizado o empréstimo no Pergamum. Para tanto o
usuário deverá apresentar identidade estudantil ou identidade funcional e estar em
situação regular;
 Cada usuário poderá consultar duas fitas VHS, CD-ROM, CD, ou disco por vez;
 Não é permitido fazer anotações de espécie alguma nas obras;

 As cabines se destinam prioritariamente ao uso de material do setor . É permitida, no
entanto, a utilização de material de uso particular de áudio e vídeo mediante a autorização
do responsável pelo setor, desde que tenha relação direta com sua graduação ou trabalho
na UnB.
ATENÇÃO
 O usuário deverá arcar pelos danos causados às obras, espaço físico, equipamentos e pelo
não cumprimento das normas durante a estadia no setor.

