BIBLIOTECA
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PÚBLICO EXTERNO
Nome: _______________________________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________CEP: _________________________
Identidade: ______________________ CPF: _____________________ Nascimento: ___/___/_______
Tel: (

) ________________________________ Celular: (

) ______________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________
Instituição onde estuda/trabalha: _________________________________________________________
Por que deseja utilizar a biblioteca do Centro Universitário Católico de Vitória?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Conhece alguém que faça parte da comunidade acadêmica desta IES?

( ) Sim

( ) Não

Caso afirmativo, informe quem você conhece, indique o grau de parentesco e preencha a DECLARAÇÃO
em anexo.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
REGIMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA – Normas de utilização – Cap. 16
IV – Acesso da Comunidade externa somente das 14h às 18h, de segunda à sexta-feira, e aos sábados das 8h às 12h,
com a devida identificação nas portarias da IES. Para ter acesso às dependências da instituição é imprescindível o
preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA, disponível na página do Centro
Universitário, no endereço: http://www.catolicasuperior.com.br/. A identificação é uma questão de segurança,
para que apenas pessoas autorizadas tenham acesso às dependências da Instituição. Após a identificação e
liberação na portaria, o visitante poderá ter acesso às áreas da cantina, igreja e biblioteca, estando vetada sua
circulação nas demais dependências da instituição. Exceções como, por exemplo, filhos(as) e namorado(as) de
aluno(as) matriculados na instituição poderão ser atendidos(as) fora dos horários previstos. Contudo, deverá haver
explicitação desse vínculo familiar ou afetivo e respectiva responsabilização por escrito em forma de DECLARAÇÃO,
conforme modelo disponível no site do Centro Universitário, e devida identificação nas portarias de acesso.
Qualquer indisciplina ou não atendimento aos regimentos da biblioteca e do Centro Universitário impedirão a
entrada de membros da comunidade em definitivo. A consulta ao acervo ficará restrita às dependências da
Biblioteca.

(

) Li e concordo com às Normas

Vitória, _________ de ____________________ de 201___.
______________________________________________________________
Assinatura

DECLARAÇÃO

Eu,_____________________________________________________________Nascido
aos______/______/________, portador do RG n°_______________________________
e CPF n°__________________________________________residente e domiciliado à
Rua ______________________________________________________nº___________,
Bairro_______________________________, Município de ______________________
Estado__________,

declaro

para

os

devidos

fins,

que

_______________________________________________________

conheço
já

Srº

devidamente

identificado na FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PÚBLICO EXTERNO em anexo e, me
responsabilizo pela sua conduta/comportamento durante sua permanência nas
dependências desta conceituada instituição de ensino. Eu declaro que as informações
por mim fornecidas correspondem à verdade, sujeitando-me as penalidades previstas no
artigo 299 do Código Penal.

Vitória, _______ de __________________ de 201___

____________________________________________________
DECLARANTE

