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Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
 

Regulamento de utilização da Sala de Estudo em Grupo 

 

1 - As Salas de Estudo em Grupo são de uso EXCLUSIVO para alunos, professores, 
servidores do Senac ou que possuam algum vínculo atual com a instituição, que procuram 
um espaço no qual possam debater, questionar e fazer explanações entre os membros de 
um GRUPO, obedecendo às regras de conduta e civilidade indispensáveis para um bom 
convívio em grupo. 

2 - São disponibilizadas 05 (cinco) salas de estudos em Grupo. Para caracterizar um 
GRUPO, são necessárias pelo menos duas pessoas presentes no momento da solicitação. 

Parágrafo único. A sala pode ser utilizada individualmente, caso haja disponibilidade. 
Contudo a prioridade sempre serão GRUPOS, de forma que o indivíduo deve deixar a sala 
quando solicitado, caso haja um grupo na espera. 

3 - O horário de funcionamento é das 07:30 h às 21:45 h, de segunda à sexta-feira. E aos 
sábados de 08:30 h às 12:30, fechando para o horário de almoço dos servidores das 
unidades quando necessário.  

4 - A solicitação do espaço é feita no balcão de atendimento da biblioteca mediante a 
apresentação da carteira de estudante (alunos), carteira funcional ou crachá de 
identificação do SENAC-DF (servidores e docentes). O empréstimo da chave será feito a 
um associado (pessoa com cadastro ativo na biblioteca) que ficará responsável pela sala. 
Caso todas as salas estejam ocupadas será feita a reserva obedecendo à ordem de 
chegada. 

5 - O tempo de uso permitido para cada grupo é de duas horas. Este tempo de 
permanência só poderá ser prorrogado caso não haja reserva para o término deste 
período. 

6 – Poderá haver agendamento prévio para a utilização das salas, com tolerância de 10 
minutos. 

7 - Os usuários não podem se ausentar ao mesmo tempo da sala de estudo em grupo, 
devendo permanecer sempre o mínimo permitido de 02 pessoas na sala. Caso permaneça 
apenas um, ou a sala esteja vazia, esta será desocupada e cedida para o próximo grupo 
em espera. 

http://www.senacdf.com.br/
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8 – Ao desocupar a sala, o grupo deve entregá-la da mesma forma que encontrou, trancar 
a sala e aguardar no balcão a baixa do empréstimo da chave da sala. A desocupação da 
sala de estudo em grupo sem prévio aviso pode incorrer em suspensão. 

9 - O grupo que estiver utilizando a sala de estudo será responsável pelos pertences dela, 
como: mesas, cadeiras e aparelho de ar condicionado. Além da manutenção da ordem, do 
silêncio (conversas e debates em tons amenos são permitidos) e limpeza da mesma 
durante o seu uso. 

10 - Nas Salas de Estudo em Grupo não será permitido sob nenhuma hipótese:  

a) consumir alimentos e bebidas; 

b) fumar; 

c) namorar; 

d) jogos (cartas, dominó, dama e similares) 

e) deslocar mesas e cadeiras; 

f) danificar/riscar o mobiliário; 

g) outros tipos de atividades que não sejam acadêmicas. 

11 - O uso do controle remoto para ajuste de temperatura da sala de estudos será feito 
somente pelo servidor da unidade, sendo a temperatura padrão de 24ºc para todas as 
salas, sujeito à alteração somente quando houver justificativa aceita por todos os 
envolvidos na utilização. 

12 – O não cumprimento das normas acima descritas implicará na penalização de todos o 
grupo de acordo com as sanções previstas no Regulamento da Biblioteca, dentre elas, a 
desocupação da sala e a suspensão do uso dos serviços da biblioteca por um prazo de 10 
dias. 

13 - As omissões e particularidades não contempladas neste regulamento serão resolvidas 
pelos bibliotecários e servidores da unidade. 

 

Última atualização: agosto de 2019. 
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