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Resolução nº 01, de 08 de fevereiro de 2021. 

 

Regulamenta as normas para comunidade externa e egressos 

no Mais Humanitas da Facudade Antonio Meneghetti (AMF), 

em virtude de Covid-19. 

 

O Conselho Científico Diretivo da Faculdade Antonio Meneghetti, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), no Regimento Geral da Instituição, 

RESOLVE:  

 

Art.1º - Aprovar o Regulamento do Projeto Mais Humanitas da Biblioteca 

Humanitas da Faculdade Antonio Meneghetti; 

Art.2º - Oferecer serviços a Comunidade Externa e Egressos da IES, bem como 

utilização do seu espaço físico;   

Paragrafo Único: O regulamento conterá todas as informações pertinentes ao processo de 

participação e utilização do Projeto Mais Humanitas.  

Art. 3º - Os casos omissos identificados serão tratados pela Coordenação e Direção da 

AMF; 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Restinga Sêca, 08 de fevereiro de 2021.  

 

  

 

      

___________________________ 

Helena Biasotto 

Diretora da AMF 
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Regulamento Projeto Mais Humanitas 
 

 

Pensando em aproximar ainda mais a comunidade local e alunos que já se formaram, a 

Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) oferece os serviços da Biblioteca Humanitas a você 

que não tem vínculo com a Instituição. Através do Mais Humanitas você pode se cadastrar e 

usufruir dos serviços disponibilizados pela Biblioteca. 

 

1. Para realização do cadastro é necessário1: 

 Documento de Identificação com foto;  

 Dados de contato: e-mail e telefone; 

 Comprovante de residência atualizado; 

 Pagamento da Assinatura. 

 

2. Opções de assinatura: 

Opção 1: R$ 60,00 semestral 

Opção 2: R$ 110,00 anual 

 

3. Serviços Disponibilizados:  

 Empréstimo domiciliar de até 5 exemplares pelo prazo de 7 dias; 

 Renovação de materiais pela web, presencial ou telefone; 

 Realizar consulta local de documentos, periódicos, trabalhos acadêmicos; 

 Empréstimo das salas de estudo (mediante reserva); 

 Avisos de renovação por e-mail; 

 Serviço de digitalização; 

 Infraestrutura da Biblioteca. 

 

4. Devolução das obras  

 A devolução de obras pode ser efetuada por terceiros. Porém, a responsabilidade da 

devolução é do usuário cuja assinatura está o empréstimo das obras, vinculado.  

 O assinante/usuário, responsável pelas obras em seu poder, deve zelar pela sua 

conservação e devolvê-las no prazo estipulado.  

 A devolução das obras deverá ser efetuada exclusivamente na Biblioteca Humanitas 

da Faculdade Antonio Meneghetti. 

 

5. Multas  

 O assinante/usuário que devolver a obra após excedido o prazo de empréstimo 

fica sujeito à multa por obra e por dia de atraso, conforme normas internas da 

Biblioteca Humanitas, aprovados pela Direção da Faculdade.  

 O valor da multa consiste em R$1,00 por obra e por dia de atraso para obras que não 

possuam reserva e R$2,00 por obra e por dia de obras que possuam reserva. 

 
1 A AMF se compromete a proteger e garantir o tratamento apropriado aos seus dados pessoais, bem como 

cumprir as disposições legais relativas à privacidade e proteção de dados pessoais, nos termos da Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018).     
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 Ao assinante/usuário que estiver em atraso com a devolução de alguma obra da 

Biblioteca ou que tiver multas pendentes, não será autorizado novo empréstimo 

enquanto não quitar sua pendência. 

 

Para maiores informações entre em contato: biblioteca.carin@faculdadeam.edu.br ou 

biblioteca@faculdadeam.edu.br  

 

 

Restinga Seca, 08 de fevereiro de 2021. 

Atualizado em 20 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Nome do Assinante/Usuário: ___________________________________________________ 

Opções de assinatura: 

(  )Opção 1: R$ 60,00 semestral    (  )Opção 2: R$ 110,00 anual 

 

Data Inicio: _____/______/______     Data Fim: _____/______/______       

 

 

 

 

 

 

___________________________________    ___________________________________ 

Assinatura do Usuário    Assinatura da Biblioteca Humanitas 
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