NORMAS DE
CONDUTA
1. A Biblioteca é um local para estudo e
pesquisa, portanto, deve ser um local
calmo pelo que os utilizadores não
deverão fazer barulho, nem incomodar
os outros utilizadores.
2. O som dos telemóveis deve ser
desligado. Os telemóveis devem ser
colocados em modo de silêncio.
3. Não é permitido realizar nenhum trabalho em grupo, nas salas do 2º e 3º pisos.
4. Não é permitido alterar a disposição
do mobiliário, fumar, comer, beber.
5. Recomenda-se aos utilizadores que não
abandonem os seus bens pessoais nas
mesas das salas de estudo, nem os utilizem para reservar lugar enquanto se
ausentam da biblioteca. A Biblioteca não
se responsabiliza por eventuais extravios
ou danos.
6. Os utilizadores deverão deixar, obrigatoriamente, nos cacifos, as pastas,
mochilas e similares e responsabilizar-se
pela chave que lhe for entregue, sempre
que pretendam utilizar a sala de leitura
do 2º piso ou aceder às estantes.
7. Espera-se dos utilizadores um comportamento que respeite os princípios
de civismo e de educação, quer em
relação aos funcionários da biblioteca,
quer em relação aos outros utilizadores.
8. Perante o manifesto desrespeito por
uma ou mais normas de conduta por
parte de um utilizador, qualquer funcionário da biblioteca poderá solicitar a sua
identiﬁcação e/ou convidar o faltoso a
abandonar as instalações da biblioteca.

A biblioteca do ISEP disponibiliza 2 zonas
de trabalho com características diferentes,
para proporcionar aos seus utilizadores
ambientes de trabalho que correspondam às suas necessidades.
Respeite as regras de conduta.
Colaborar para um bom ambiente de
trabalho e de estudo só depende de si.
ZONA 1 SALA DO 1º PISO
TRABALHO COLABORATIVO
» Conversas em tom de voz baixo, para
troca de ideias.
» Uso de telemóvel em modo silencioso.
» Não é permitido alterar a disposição do
mobiliário.
» Proibido comer ou beber.
ZONA 2 SALAS DO 2º E 3º PISOS
SILENCIOSA
» Silêncio absoluto
» Estudo estritamente individual
» Não é permitido alterar a disposição do
mobiliário
» Interdito o uso de telemóvel
» Proibido comer ou beber
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