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Regulamento de utilização da Sala de Estudo Individual 

 

1 - A Sala de Estudo Individual é reservada EXCLUSIVAMENTE aos alunos, professores e 
servidores do SENAC-DF, ou quaisquer outros que comprovem vínculo atual com a instituição, que 
necessitem de um ambiente mais reservado e silencioso para estudar.  

2 - 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.  

3 - 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 obedece a ordem de chegada. Não há tempo limite de permanência, dentro do 
horário de funcionamento da biblioteca. 

4 - É permitido ausentar-se da sala pelo período máximo de 10 minutos. Passado esse tempo, caso 
haja espera, a baia individual será desocupada e cedida ao próximo. 

5 – Não é permitido no espaço: 

a) Conversar com colegas ou ao telefone; 
b) consumir alimentos e bebidas; 
c) fumar; 
d) namorar; 
e) jogos (cartas, dominó, dama e similares) 
f) deslocar mesas e cadeiras; 
g) danificar/riscar o mobiliário; 
h) outros tipos de atividades que não sejam estritamente acadêmicas; 

6 – 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 sujeito à alteração somente quando 
houver justificativa aceita por todos os envolvidos na utilização. 

7 – O não cumprimento das normas acima descritas implicará na penalização do usuário, de acordo 
com as sanções previstas no Regulamento da Biblioteca. Dentre elas, a desocupação da sala e a 
suspensão dos serviços da Biblioteca pelo período de 10 (dez) dias 

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

Brasília, 19 de setembro de 2018. 
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