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1- O Espaço de estudo 24hs esta liberado a qualquer usuário durante o 

funcionamento da Biblioteca de 2ª a 6ª das 8h às 21h30, e após este 

horário, nos finais de semanas, feriados e pontes/recesso, o espaço só 

poderá ser utilizado pela Comunidade USP São Carlos. 

2- Para que esse espaço seja mantido, contamos com a colaboração dos 

usuários para: 

 Manter as mesas limpas após o seu uso, sendo que o lixo deverá 

ser descartado nos recipientes adequados (lixo comum ou 

reciclável).  

 Cuidar do mobiliário, não colocando os pés nas cadeiras com 

sapatos e não usar as mesas como assento.  

 Materiais bibliográficos danificados pelos usuários (rasgados, 

sujos com alimentos ou bebidas), deverão ser repostos de acordo 

com a Portaria GR/USP 4.830 de 23.12.2010.  

 Alimentos e bebidas deverão ser preferencialmente consumidos 

fora do Espaço 24hs, mas caso sejam consumidos no local, não 

deixar os resíduos sobre a mesa e nem nas lixeiras, pois a limpeza 

e a coleta do lixo são realizadas apenas 2x por semana.  

 Jogos: não são permitidos jogos (baralho, xadrez, dama, etc.) no 

formato físico. Limite-se a jogar, se for o caso, em equipamento 

pessoal e com fones de ouvido. 

 Música: não é permitida a propagação de sons musicais em 

qualquer altura. Utilize seu fone de ouvido caso queira ouvir uma 

música. 

ESPAÇO DE ESTUDO 24hs da Biblioteca do IFSC 

Normas para utilização 



 Evitar deixar objetos pessoais ao se ausentar, pois a Biblioteca 

não se responsabiliza por nenhum material deixado no espaço 

24hs.  

 Utilizar papel rascunho ou lousa para anotações, não 

rabiscando as mesas, paredes e divisórias.  

 Banheiros e bebedouro após as 21h30 disponíveis próximos a 

portaria do hall de entrada do prédio. 

 Manter as janelas fechadas (ar condicionado central).  

 

 

Observação: 

 

Você também é responsável pela manutenção do espaço 24hs. Caso 

presencie alguma ocorrência que descumpra estas normas, por favor, 

comunique a equipe da Biblioteca e/ou o Vigilante da Portaria. 

 

Faça a sua parte! 


