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POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PELOS  

ALUNOS EGRESSOS DA GRADUAÇÃO E DA PÓS-GRADUAÇÃO  

 

Ao final dos semestres, será enviado um e-mail aos alunos formandos, comunicando-os sobre 

as regras de cadastro para continuarem utilizando a biblioteca como egressos. Também será 

disponibilizado um aviso com tais informações no portal acadêmico, no link da biblioteca no site da 

FADISMA e no site do Synergia, a fim de instruir e mobilizar os alunos sobre o apoio bibliográfico 

que a FADISMA presta aos seus egressos. 

 

O aluno egresso poderá utilizar a biblioteca, de acordo com as regras abaixo: 

 

- será responsabilidade do aluno egresso em manifestar interesse para utilização da biblioteca, caso 

contrário, permanecerá bloqueado no sistema; 

- após manifestação de interesse do aluno egresso para utilização da biblioteca, este deverá apresentar 

um comprovante de residência atualizado, bem como atualizar seus dados cadastrais no sistema 

(endereço, e-mail e telefone); 

- todo início de semestre (no 1º semestre: de 01 de março a 15 de março e no 2º semestre: de 01 de 

julho a 15 de julho), o aluno egresso terá que atualizar seu cadastro na biblioteca (endereço, e-mail e 

telefone) e apresentar novamente comprovante de residência atualizado. Caso contrário, será 

bloqueado no sistema; 

- o aluno egresso poderá retirar 01 obra por 07 dias; 

- o aluno egresso permanecerá bloqueado em todos os sistemas da Instituição, sendo assim, também 

não terá mais acesso ao Portal Acadêmico e seu vínculo será apenas com a biblioteca. Dessa forma, 

as renovações das obras serão realizadas somente na biblioteca e com a obra em mãos e pelo próprio 

aluno egresso; 

- retiradas ou renovações somente serão permitidas pelo próprio aluno egresso; 

- devoluções poderão ser realizadas por outras pessoas, mas a responsabilidade será do aluno egresso 

que retirou a obra; 

- a consulta in loco ao acervo é livre para qualquer aluno egresso; 

- a cobrança das taxas de multas será a mesma aplicada aos alunos devidamente matriculados; 

- a biblioteca entregará ao aluno egresso, no momento do seu cadastro, um informativo com os 

principais procedimentos e informações para utilização da biblioteca. 

 

 

 


