
REGULAMENTO PARA A FILMOTECA 
 
 
Do acervo: 
 
A Biblioteca Temática Roberto Santos coloca à disposição dos usuários um 
acervo de filmes em formato de DVD e VHS, de gêneros diversificados, 
documentários e infantis, para exibição e consulta individual, em cabines 
instaladas na unidade para este fim. 
 
Os títulos estão organizados em prateleiras, por gênero e ordem alfabética, 
sendo que a mídia não fica armazenada na capa original do DVD, ou seja, a 
mesma é acondicionada em capa separada e numerada e fica guardada em 
armário. As mídias originais são manipuladas apenas pelos servidores da 
Biblioteca. 
 
Os DVD’s estarão disponíveis somente para consulta e exibição em nossos 
equipamentos, não podendo, portanto, serem emprestados. Já as fitas de VHS 
poderão ser emprestadas aos usuários, utilizando-se as mesmas regras que 
regem o empréstimo do acervo de livros da Biblioteca. 
 
 
Da utilização das cabines: 
 
São quatro cabines com aparelhos híbridos de DVD e VHS, televisões de 14”, 
fones de ouvido e controles remotos, numeradas de 1 a 4 e, quatro cabines 
com aparelhos de DVD, televisões de 14”, fones de ouvido e controles 
remotos, numeradas de 5 a 8. 
 
A ligação dos equipamentos, colocação da mídia de DVD ou fita de VHS nos 
equipamentos bem como a configuração dos mesmos é de responsabilidade do 
funcionário da Biblioteca. 
 
Ao final da exibição, o funcionário deve retirar a mídia de DVD ou fita de 
VHS, desligando o equipamento ao final. 
 
Em hipótese alguma o usuário poderá manipular a mídia de DVD ou fita de 
VHS, bem como mexer na configuração dos equipamentos da cabine. 
 



A concessão do controle remoto somente será feita em caso de solicitação do 
usuário da área de cinema, para pesquisa.  
 
Na chegada, o usuário poderá escolher o DVD ou VHS de seu agrado 
diretamente nas prateleiras, preenchendo em seguida a ficha de “Utilização de 
Equipamento de Reprodução de DVD/VHS” na mesa do servidor responsável 
pela área Temática, que providenciará o encaminhamento do mesmo à cabine 
de exibição. 
 
Cada usuário poderá assistir a um (1) filme por dia, seja em DVD ou VHS. 
Estudantes podem assistir a dois (2) filmes por dia, desde que não haja fila 
para utilização das cabines. Em caso de comprovada necessidade de pesquisa, 
podem ser consultados quantos filmes forem solicitados, desde que não  haja 
fila para utilização das cabines. 
 
Caso o filme apresente problemas ou não seja do agrado do(a) usuário(a), logo 
em seu início o mesmo deverá comunicar ao servidor da biblioteca, que 
providenciará a troca por outro desejado. 
 
Caso todas as cabines estejam ocupadas, o servidor responsável organizará 
lista de espera e, à medida que as mesmas forem desocupando, os usuários 
serão chamados em ordem de chegada para ocupar a cabine. 
 
Não será permitido portar ou manipular alimentos ou bebidas nas cabines de 
exibição. 
 
Somente será permitida a exibição DVD’s e VHS’s em nossos equipamentos 
se os mesmos pertencerem ao acervo da Biblioteca. 
 
O funcionamento das cabines deverá coincidir com o horário de 
funcionamento da Biblioteca, antecipando-se em uma hora para o final, ou 
seja: 2ª a 6ª das 10h às 18h, sábado das 9h às 15h, evitando-se ligar o 
equipamento e manipula-lo sem que o filme, documentário ou desenho possa 
ser exibido em sua totalidade naquele dia. 
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