
 
 

 

UTILIZAÇÃO DE CABINES DE ESTUDO

Normas de empréstimo de cabines:

���� O empréstimo de cabines de estudo somente poderá ser feito mediante a 

apresentação da identidade estudantil ou funcional do IPCA;

���� As cabines individuais deverão ser usadas apenas por

���� Para requisitar uma cabine deverá dirigir

ao Técnico de Serviço o empréstimo, facultando os seus dados pessoais. Após o 

registo será entregue uma chave ao requisitante;

���� Cada utilizador tem o direito 

���� Quando sair da cabine deverá dirigir

a chave e dar baixa do empréstimo da cabine

 

Proibições 

���� Sair da Biblioteca levando a chave da cabine;

���� Fumar no espaço das cabines;

���� Alimentar-se nas cabines;

���� O uso de telemóveis no modo de som activo

���� Jogar nas cabines.

 

Horário de funcionamento

���� De segunda a sexta

���� Sábados, das 10
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UTILIZAÇÃO DE CABINES DE ESTUDO 

 

Normas de empréstimo de cabines: 

O empréstimo de cabines de estudo somente poderá ser feito mediante a 

apresentação da identidade estudantil ou funcional do IPCA; 

As cabines individuais deverão ser usadas apenas por uma pessoa;

Para requisitar uma cabine deverá dirigir-se ao balcão de atendimento e solicitar 

ao Técnico de Serviço o empréstimo, facultando os seus dados pessoais. Após o 

registo será entregue uma chave ao requisitante; 

lizador tem o direito a requisitar uma cabine por um dia

Quando sair da cabine deverá dirigir-se ao balcão de atendimento para devolver 

e dar baixa do empréstimo da cabine; 

Sair da Biblioteca levando a chave da cabine; 

Fumar no espaço das cabines; 

se nas cabines; 

O uso de telemóveis no modo de som activo; 

Jogar nas cabines. 

uncionamento 

De segunda a sexta-feira, das 10:00h às 19:30h 

Sábados, das 10:00h às 15:00h 

Barcelos, 07 de Setembro de 2011 

O empréstimo de cabines de estudo somente poderá ser feito mediante a 

uma pessoa; 

se ao balcão de atendimento e solicitar 

ao Técnico de Serviço o empréstimo, facultando os seus dados pessoais. Após o 

equisitar uma cabine por um dia; 

se ao balcão de atendimento para devolver 


