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universidade Jean Piaget de Cabo Verde

Enquadramento
Este documento reguia o uso da Mediateca da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde.
Da utiliza€ao desta Mediateca e dos seus servicos fica implfcito o conhecimento integral deste
regulamento.

1

Utilizadores

Podem ser utilizadores dos Servi€os de Documentac5o (SD) da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde:

•

lnvestigadores, docentes, alunos, antigos-alunos e funcionarios da universidade Jean piaget de
Cabo Verde;

®

Outros utilizadores sem qualquervfnculo a unipiaget, desde que devidamente identificados e
autorizados pela dire¢ao dos SD;

•

1.1

Outras institui€6es que tenham celebrado protocolos de colaboracao com a universidade.

ldentificaeao

Todos os utilizadores devem apresentar o seu cartao de identificac5o sempre que tal lhes seja solicitado.

a

Os investigadores, docentes, alunos e funcionarios da universidade jean Piaget de Cabo Verde
identificam-se mediante o cart5o atribuido pelo Servi€os de Administrativos e Auxiliares da
Unipiaget (SAA).

®

Os utentes extemos dever5o inscrever-se mediante a apresentacao da fotoc6pia do Bl/CNl,
comprovativo de residencia, declarac5o de NIF e uma fotografia.

®

0 cartao atribufdo aos utilizadores externos 6 valido por 1 ano e implica o pagamento de urn valor
definido no regulamento financeiro da universidade.

•

As outras instituic6es deverao identificar-se mediante apresentacao de documentos emitido pela
Direcao dos respetivos servicos.

2 Acesso
A Mediateca reserva o direito de impedir o acesso a qunlquer utilizador cujo comportanento nao se
coadune com o local.

3 Acervo
0 acervo dos Servigos de Documentapao comp6e-se dos fundos documentais.
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4 Utilizagao presencial
4.1

Documentos em geral

Os documentos existentes no espaco da Mediateca sao de consulta livre.

4.2 Recursos multim6dia
0 uso de recursos multim5dia dispom'veis na Mediateca esta reservado aos estudantes, pessoal docente e
investigador e ao pessoal nao docente da Universidade.
Os utilizadores de recursos multimedia devem dirigir-se ao balcao de atendimento da Mediateca e
preencher a ficha de controlo de utilizapao.

0 mesmo procedimento deve ser efectuado depois de terminarem a sua utilizapao.

5 Utiiizagao nao presencial
5.1

Fundos documentais

As normas para a utilizagao nao presencial dos documentos disponfveis na Mediateca variam consoante o
fundo documental a que os documentos pertencem e de acordo com os tipos de utente.
5.1.1

Fundo de publicag6es peri6dicas

Este fundo 6 composto por fascfculos das publicag6es peri6dicas, adquiridos pela Universidade por
interm6dio de assinaturas ou permutas nomeadamente, jornais, revistas, colectaneas de artigos cientfficos,
etc.

5.1.2

Fundo de documentos multimedia

Os CD's, DVD's, e todos os outros docunentos multim6dia disponiveis podem ser requisitados durante o
perfodo estipulado para cada grupo de utentes.

5.1.3

Fundo de obras de referencia

Constituem o fundo das obras de referencia os dicionalios, as enciclop6dias, o atlas, e outros docurnentos
similares. Estes nao podem, em circunstancia alguma, ser requisitados.
5.1.4

Fundo de bibliografia recomendada

A bibliografia referenciada semestralmente pelo coapo docente da Universidade constitui o fundo de
bibliografia recomendada. Este fundo 6 de emprestimo condicionado e implica que esteja sempre
disponivel pelo memos urn exemplar de cada obra referenciada enquanto a Mediateca esfa aberta.
Consequentemente e excluindo casos excecionais, pelo memos urn dos exemplares de cada obra
referenciada 6 de empr5stimo condicionado e s6 pode ser emprestado durarite o perfodo que vai desde o
enceITamento da Mediateca e a sua abertura do dia seguinte.

5.1.5

Fundo de documentos da universidade

Sao considerados documentos da Universidade os estatutos, os regulamentos e regimentos, os programas
curriculares das varias disciplinas.
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5.1.6

Fundo da produgao cientifica

Pertence ao acervo da Mediateca da Unipiaget e redre trabalhos de docentes da universidade realizados no
ambito das suas atividades de investigapao. Estes documentos encontram-se disponfveis na mediateca e
acessiveis a toda a comunidade acad5mica, bern como aos utilizadores extemos.
5.1,7

Fundo de bibliografia geral

Sao consideradas como bibliografia geral todos os documentos nao inclun'dos mos fundos docunentais
anteriores. Estas obras nao estao sujeitas a qualquer restrigao de emprfestimo.

6 Empfestimo e devolugao de documentos
0 empr6stimo 5 facultado nas condig6es estipuladas por este regimento.
6.1.1

Condig6es

Podem requisitar empiestimo a Mediateca:
®

®

Os utentes intemos com urn cartao de identificapao emitido pela Universidade Jean Piaget de Cabo
Verde e validado pela Mediateca; e

Os utentes com uni cartao de identificapao emitido pela Mediateca no caso dos utentes extemos.

0 utente 5 identificado pelo cart5o de identificapao sem o qual nao podera requerer qualquer empiestimo.
No infcio de cada ano letivo, todos os utentes dever5o dirigir-se a Mediateca, com o cartao de identificapao
para que este seja validado pela Mediateca.

i expressamente proibido ceder a terceiros o respetivo cartao de utente.

6.1.2

Emprfestimo

0 empr5stimo de cada documento exige o registo formal do mesmo.

Ao efetuar rna requisigao o utente assume o compromisso de devolver o documento emprestado em born
estado de conservapao e dentro do prazo estipulado.
0 empr6stimo perm.anente de documento 5 exclusivo dos departamentos da Unipiaget, a requisigao de
documentos 5 nuln perfodo de urn (1) ano renovavel.

A diregao dos SD pode exigir a fapida devolngao dos documentos requisitados neste regime, caso sejam
muito solicitadas por alunos.

E expressamente proibido ceder a terceiros as obras requisitadas.
6.1.3

Emptestimo lnterbibliotecas

Documentos cedidos pelos Servigos de Docunentapao sfo da responsabilidade da entidade requisitante,
devendo ser assinados pela respetiva Direeao.
Documentos solicitados pelos Servigos de Documentapao das entidades extemas s6 podem ser consultados,
durante o horario normal de funcionamento.
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6.1.4

Prazos

Os prazos variam consoante o fundo documental a que os documentos pertencem e de acordo com os tipos
de utente.

Estudantes dos cursos de gradua?ao, CESP e pessoal nao docente da Universidade
Os estudantes dos cursos de gradungao e o pessoal nao docente da Universidade podem solicitar
empr5stimos de acordo com estas quantidades e prazos (em dias seguidos[):

®

Fundo de publicag5es peri6dicas - 1 docunento durante o periodo entre o encerramento da
Mediateca e a abertura seguinte;

®

Fundo de documentos multimedia -2 documentos durante 3 dias;

®

Fundo de bibliografia recomendada -2 docunentos durante 3 dias; e

•

Fundo de bibliografia geral -2 documentos durante 7 dias.

Os docunentos classificados como sendo de empr5stimo condicionado s6 podem ser emprestados durante
o periodo entre o encerramento da Mediateca e a abertura seguinte.

Estudantes clos programas de p6s-graduagao
Os estudantes dos programas de p6s-graduagao podem solicitar empr6stimos de acordo com estas
quantidades e prazos:

®

Fundo de publicag6es peri6dicas -2 docunentos durante 3 dias;

•

Fundo de documentos multim5dia -2 documentos durante 3 dias;

®

Fundo de bibliografia recomendada -4 docunentos durante 7 dias; e

®

Fundo de bibliografia geral -4 documentos durante 7 dias.

Os docunentos classificados como sendo de empr6stimo condicionado s6 podem ser emprestados durante
o periodo entre o encerranento da Mediateca e a abertura seguinte.

Docentes da universidade
0 pessoal docente e investigador da Universidade pode solicitar empr5stimos de acordo com estas
quantidades e prazos:

®

Fundo de publicap6es peri6dicas -2 documentos durante 3 dias;

o

Fundo de docunentos multim5dia -2 documentos durante 7 dias;

a

Fundo de bibliografia recomendada -4 docunentos durante 7 dias; e

a

Fundo de bibliografia geral -4 docurnentos durante 7 dias.

Os docunentos classificados como sendo de emprestimo condicionado s6 podem ser emprestados durante
o periodo entre o encerramerio da Mediateca e a abertura seguinte.

1 Se o prazo terminar mum Domingo ou Feriadg, admite-se a entrega na aberfura seguinte da Mediateca.
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Outros utentes
Os restantes utentes podem solicitar empr5stimos de 2 docurnentos, do fundo de bibliografia geral, por 5
dias.

6.1,5

Renovag6es

Qualquer empr6stimo pode ser renovado desde que nao exista uma reserva pendente e se nao se tratar de
urn documento de empr6stimo condicionado.
Podem ser efectuadas ate duas renovap6es consecutivas, prazo ap6s o qual as obras terao de ser devolvidas.
6.1.6

Reservas

Urn documento emprestado pode ser reservado por outro utente que o recebera logo que seja devolvido. A
Mediateca pode solicitar a antecipapao da devolugao de qualquer obra, se os pedidos de reserva para essa
obra forem mais que o ninero de exemplares existentes.
6.1.7

Extravio ou danificagao

Em caso de extravio ou danificapao da obra, o requisitante devera indemnizar a biblioteca restituindo urn
novo exemplar no periodo de 30 dias de calendato a contar a patir da data do empiestimo do docunento
ou pagando o valor do documento no perfodo de 60 dias de calendario a contar a partir da data do
empr6stimo do docunento. 0 exemplar danificado continuafa sendo propriedade da Mediateca.

No caso de obras de que ja nao se encontrem no mercado, substitui9fro por outra de igual valor e edieao
atualizada.
0 nao cunprimento desta norma resultara em sangao disciplinar nos termos do regulanento disciplinar.
6.1.8

Penalizag6es

Em caso de atraso na devolugao de documentos, os utilizadores receberao dos SD uma comunicapao,
infer.mando sobre o atraso e a solicitar a devolugao imediata do documento.
Por cada dia de atraso na entrega de urn documento, o utente tera de pagan uma penalizapao de 100$00 por
dia e por cada docunento.

0 nao cumprimento desta norma resulta:
•

Numa coima de 1000$00 aplicado na pr6xima liquidapao da fracgao da propina; e

®

Enquanto se verificar o atraso na devolugao de documentos ou no pagamento das respetivas taxas, os
utilizadores apenas poderao dispor dos servigos de leitura de presenga, sendo-lhe interdito o acesso a
qualquer outro servigo/recurso.
A diregao dos SD informa os Servigos Financeiros (SF) sobre o valor, a cobrar, sendo que a
liquidagao deve ser feita durante ou antes da Homologapao dos trabalhos final do curso

•

6.1.9 Reprodugao de documentos
a A possibilidade de fotocopiar docunentos destina-se, exclusivamente, aos utilizadores dos servigos
de Documentagao da Universidade.

• A fotoc6pia destes docunentos devem restringir-se ao uso pessoal, para estudos ou investigapao, e a
urn ninero limitado de paginas por documento.
® Os servigos de Docunentagao alertan os utilizadores para o cumprimento rigoroso da legislapao em
vigor, nomeadamente o articulado do c6digo de Direito de Autor.
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® Nao 5 permitido fotocopiar os documentos devidanente assinados.

7 Normas de conduta
7.1

Medidas Discip!inares

Sendo a Mediateca urn espago aberto e disponibilizado a todos os seus utentes, a disciplina e o silencio sao
fundamentais. Recomenda-se tom de voz discreto.

Depois de ter sido avisado, o utente continuar a perturbar os demais utilizadores da Mediateca, este sera
convidado a retirar-se.
Nao 6 permitida a utilizag5o de telem6veis na Mediateca.

7.2

Higiene

Tal como no resto da Universidade, nao 6 permitido fumar na Mediateca.

Tamb6m nao 5 permitido consunir bebidas como cha, cafe, refrigerante, bebidas alco6licas, entre outras ou
alimentos em geral.

7.3 Recursos
N5.o e permitido deslocar mesas e cadeiras para lugares diferentes daqueles onde estejan colocadas.
Os documentos nao devem ser colocados nas estantes pelos utilizadores. Depois de consultados, estes
deverao ser entregues mos servigos de atendimento.
7.4

Utilizagao do Terminal de pesquisa Local Biblio-base. OPAC.

Este servigo permite aos utilizadores da Mediateca acederem ao registo de todos os livros e publicap6es

que fazem parte do acervo, disponibilizado no balcao de atendimento, cujo so/twczre requer alguma
familiarizagao pr6via. Para orientapao dos mesmos no acesso as estantes e sobre as t6cnicas e metodologia
de pesquisa, etc.

7.5 Seguranga ou Vigilante
0 acervo da Mediateca esta eletronicamente protegido contra furto. Ao ser abordado, ap6s a sinalizapao do
sistema contra furto, o utente deve colaborar com a devida averiguapao do ocorrido, que 6 realizada por urn
colaborador.

8 0utras disposig6es
a

O presente Regulamento podera, a qunlquer momento, ser revisto e atualizado.

•

Pregos de servigos para utilizadores extemos:
Cartao de utilizador -500$00, valido por 1 (urn) ano.

®

Taxas de penalizap6es:

Empr6stimo domicilidrio -Atraso na devolugao = 150$00 por dia, por cada documento retido.
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9 Disposig6es finais
Os valores pagos nao sao reembolsaveis em nenhuma circunstancia.
Este regulamento entra em vigor em todos os casos a 06 de novembro 2020.
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