
COMUNICADO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA VALDEMAR DE ASSIS BARCELOS 

2º SEMESTRE 2020 

Brumadinho, 25/08/2020 

Prezado aluno, 

Como neste segundo semestre de 2020 as aulas seguem em ambiente virtual, o 

empréstimo de livros na biblioteca será como anteriormente no intuito de não prejudicá-

los, pois sabemos da dificuldade de locomoção até a Faculdade e devemos evitar 

aglomeração. O empréstimo realizado neste período de pandemia, não terá a renovação 

normal de 7 em 7 dias como no regulamento. Para quem renovou os livros ao final do 

semestre, a devolução poderá ser feita em qualquer momento conforme a disponibilidade  

ou a necessidade de novos empréstimos. Caso o aluno não tenha como vir à biblioteca, a 

devolução dos livros poderá ser realizada no retorno das aulas presenciais sem a cobrança 

de multa. No entanto, se as aulas presenciais não retornarem até o final do semestre, os 

livros deverão ser devolvidos até o dia 18/12/2020 sem a cobrança da multa. A renovação 

de livros para férias de janeiro/2021 deverá seguir o critério de apresentar a comprovação 

de efetivação da matrícula (boleto pago e contrato) pessoalmente. Lembramos que a 

renovação virtual pelo site da biblioteca só é possível se a data não estiver em atraso. Mas 

como não será cobrada a multa, não há a necessidade de fazê-lo. A reserva também está 

temporariamente desativada. 

Para quem ainda não regularizou a renovação do livro desde março, pedimos que envie o 

comprovante da matrícula ou mensalidade de agosto pelo email: 

biblioteca@faculdadeasa.com.br que faremos a renovação.  

Para quem trancou a matrícula e está com livros em casa, a  devolução deverá ser feita 

antes do final do semestre, sob pena da cobrança de multa diária. 

Pedimos por favor, que cuide dos livros que estão com você, uma vez que eles irão 

permanecer mais tempo em sua posse. 

Para quem vier à biblioteca deverá obedecer as regras de segurança com o uso de máscara. 

Horário de funcionamento da biblioteca: segunda a sexta: 16:00 às 21:30 

Dúvidas: biblioteca@faculdadeasa.com.br  telefone: 3135719304 

Simone Aparecida da Silva 

Bibliotecária 
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