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REGULAMENTO
O Memorial Jesuíta, acervo histórico da Biblioteca da UNISINOS, desempenha o
papel de salvaguardar e conservar o patrimônio documental das bibliotecas que constituíram
a formação educacional jesuítica no Estado do Rio Grande do Sul.
Tratando-se de um patrimônio especializado em obras de filosofia, educação,
teologia, cultura, artes, etc. de inestimável valor histórico e patrimonial, o acesso aos itens
destas coleções é restrito e obedecem as seguintes proposições:
1. INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE ACESSO E USO
O acesso às coleções do Memorial Jesuíta é facultado após cadastro do pesquisador
no sistema da Biblioteca da Unisinos, onde descreverá seus dados pessoais, a instituição a
qual está vinculado, o título/tema de sua pesquisa, bem como o material que deseja
consultar.
1.1 O acesso é restrito à sala de pesquisa não sendo permitido acesso as estantes
desta coleção.
1.2 É facultado o uso de luvas no manuseio dos itens, dependendo do seu estado de
conservação. Será fornecido ao usuário o material para registro de suas
anotações, sendo, portanto, vedado à entrada do mesmo com quaisquer outros
tipos de material. Fica a cargo do funcionário da Biblioteca a autorização, a título
excepcional, da utilização de documentos e aparelhos pessoais, indispensáveis à
investigação em curso.
1.3 Não será permitido o acesso de material de uso pessoal, bem como alimentos e
bebidas nas salas de pesquisa das coleções do Memorial Jesuíta (acervos 3A e
6A). Os mesmos devem ser acondicionados nos guarda-volumes, instalados na
entrada da sala.
1.4 Não é permitido uso de câmeras fotográficas e scanners portáteis nas salas das
coleções do Memorial Jesuíta (acervos 3A e 6A).
1.5 Os itens pertencentes às coleções do Memorial Jesuíta não podem sair do
acervo para cópias. Dependendo do estado de conservação e característica do
material, poderão ser solicitadas imagens digitais através do “Scan Service”,
mediante assinatura do termo de responsabilidade para utilização de imagem
(Anexo 1).

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Reitoria
Biblioteca

Para fins de autorização de pesquisa ou reprodução de qualquer natureza, todas as
obras serão previamente avaliadas quanto ao estado geral de conservação física e/ou
restrição por imposição legal ou contratual.
1.6 Não serão permitidos o empréstimo domiciliar e o deslocamento de itens dos
pavimentos que compõem o acervo do Memorial Jesuíta.
1.7 A Biblioteca da UNISINOS não fornece certificados de atendimento.
2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
2.1 Coleção de Obras Raras (Acervo 3A):
2ª a 6ª feira – das 8h às 22h.

Sábados e Domingos - não há atendimento.

Agendamento pelo e-mail memorialsj@unisinos.br

2.2 Coleções Especiais (Acervo 6A)
2ª a 6ª feira – das 8h às 22h.

Sábados e Domingos - não há atendimento.
Obs.: Fica a critério da Gerência da Biblioteca da UNISINOS acatar a solicitação de
atendimento aos sábados, desde que o pesquisador justifique a inviabilidade de comparecer
nos horários determinados de funcionamento desta Coleção.

3. DIREITOS DOS USUÁRIOS
A Biblioteca da Unisinos se compromete, pelas Coleções que rege este documento,
a prestar os seguintes serviços a seus usuários:
3.1 Orientação de referência no uso dos materiais existentes, bem como na pesquisa
bibliográfica.
3.2 Consulta ao acervo de acordo com os regulamentos de acesso e uso visando à
conservação dos itens que compõem a coleção.
3.3 Utilização dos espaços destinados à pesquisa e leitura, no pavimento específico desta
coleção, com acompanhamento de funcionário responsável.
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4. DEVERES DO USUÁRIO
A Biblioteca da UNISINOS, no que concerne a conservação e preservação de suas
Coleções que regem este documento, exige do usuário:
4.1 Fornecimento de dados e apresentação de documento pessoal para Cadastro do
Pesquisador com vista à identificação do mesmo e de sua intenção de pesquisa.
4.2 Responsabilidade no uso das obras requisitadas em sua pesquisa desde sua solicitação, até
a devolução e conferência, não sendo permitidas permutas ou cedência de obras entre os
usuários.
4.3 Os espaços físicos destinados à pesquisa não podem ser requisitados para reuniões ou
aulas de caráter particular.
4.4 Comunicação de qualquer anomalia nas obras e ambiente físico que venha utilizar.
4.5 Devolução, ao funcionário responsável, dos itens consultados para anotação das obras na
ficha cadastral do pesquisador.
4.6 Na consulta de itens da Coleção de Obras Raras fica o usuário obrigado a utilizar apenas o
material fornecido pela Biblioteca para anotações pessoais, o uso de luvas no trato com os
itens e, no caso de obras anteriores a 1800 ou se tratando de itens valiosos e raros, somente
será permitida a consulta de um item por vez.
4.7 Utilização de tom de voz condizente ao ambiente de uma biblioteca. Solicita-se que o uso de
comunicadores e telefones portáteis seja efetuado nos corredores externos aos pavimentos
de acervo desta Biblioteca.
4.8 Proibição de alimentação nas salas de pesquisa das coleções do Memorial Jesuíta.
4.9 Proibição de fumo em todo o ambiente da Biblioteca, incluindo banheiros públicos, escadas
e corredores internos.
4.10 Atendimento as normas e observações dos funcionários da Biblioteca no que concerne ao
uso do acervo e das salas de leitura.
4.11 Aceitação das proposições, bem como das sanções que venham ocorrer deliberadas pela
Gerência da Biblioteca e de seu corpo funcional.
4.12 Confirmação da ciência das regras deste Regulamento com a assinatura do Termo de
Responsabilidade para Utilização de Imagens do Acervo do Memorial Jesuíta Unisinos.
5. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A permissão ao acesso às Coleções do Memorial Jesuíta Unisinos não redime o
usuário de zelar pela perpetuação do mesmo.
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Para isso, serão exigidos e observados os comportamentos do usuário no trato dos
itens, sendo proibidas ações como: escrever sobre os documentos, fazer decalques,
sublinhar ou anotar nos documentos, colocar livros abertos uns sobre os outros, dobrar as
folhas, forçar as encadernações, molhar os dedos para folhear as páginas, subtrair,
deteriorar ou mutilar os documentos.
Na ocorrência e confirmação de atos lesivos ao patrimônio das coleções, ficará o
usuário impedido de continuar suas pesquisas e sofrerá sanções legais.
Os casos omissos neste Regulamento estão previstos no Regulamento Geral da
Biblioteca ou serão resolvidos pela Gerência.
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(Anexo 1)
CADASTRO DO PESQUISADOR E
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGENS
DO ACERVO DO MEMORIAL JESUÍTA – BIBLIOTECA DA UNISINOS

Nome/Name _______________________________________________________________________
Nascimento/Birth __________________________

CPF: ____________________________________

Nacionalidade/Nationality ___________________ Naturalidade/Naturalness ___________________
Endereço Residencial/Private Address ____________________________________________________
Bairro/Neighborhood ______________________ Cidade/City ________________________________
CEP/Zip Code _______________ UF _______ País/Country __________________________________
Telefone/Phone/Fax __________________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________
Instituição/Name of the Institution ______________________________________________________
Endereço Profissional/Professional Address ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Bairro/Neighborhood ______________________ Cidade/City ________________________________
CEP/Zip Code _______________ UF _______ País/Country __________________________________
Telefone/Phone/Fax __________________________________________________________________
Instituição financiadora da Pesquisa/ Backer of the Research _________________________________
___________________________________________________________________________________
Título ou Tema da Pesquisa/ Title or Subject of the Research _________________________________
___________________________________________________________________________________
Tipo ou Finalidade da Pesquisa/ Type or purpose of the Research (phd, livro, artigo, filme, exposição,
etc.) ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tipo de material que deseja pesquisar/ Material type that wants to research _____________________
___________________________________________________________________________________
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Outros Pesquisadores vinculados à Pesquisa/ Other Researchers linked to the Research
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Outras informações/ Other information
___________________________________________________________________________________

Nome e e-mail do Orientador/ Name and email of your research advisor
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DECLARO:

a) Concordar que não será autorizada a reprodução de mais de 10% de cada obra;
b) Utilizar as reproduções do acervo do Memorial Jesuíta Unisinos cujas referências vão
relacionadas ao final para única e exclusiva reprodução em:
____________________________________________________________________;
c) Estar de acordo em mencionar o crédito ao Memorial Jesuíta por ocasião da sua
utilização na forma: “Coleção de Obras Raras e Especiais do Memorial Jesuíta
Unisinos”
Assumir o compromisso de não utilizar as imagens em outros trabalhos, edições, tiragens e
publicações que não os especificados na presente solicitação e não repassar a terceiros as
reproduções que me forem cedidas.
I declare that I:
a) Agree that the reproduction of more than 10% of each work will not be authorized;
b) Will use the reproductions from the Memorial Jesuíta, which the references will be
presented
at
the
end
of
my
work/paper,
exclusively
for:
___________________________________________________________________;
c) Agree to mention and give the credits to Memorial Jesuíta when using the material
as the following way: “Coleção de Obras Raras e Especiais do Memorial Jesuíta
Unisinos” (Collection of Rare and Special Works of the Jesuit Memorial Unisinos).
Commit not to use the images in works, papers, editions, runs and publications that are
not presented and not specified in this requirement as well as not to send or pass those
reproductions that are given to me to anyone else.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A permissão ao acesso às Coleções que compõem o Acervo de Obras Raras e Especiais da
Biblioteca da UNISINOS não redime o usuário de zelar pela perpetuação do mesmo.
Para isso serão exigidos e observados os comportamentos do usuário no trato dos itens, sendo
proibidas ações como: escrever sobre os documentos, fazer decalques, sublinhar ou anotar nos
documentos, colocar livros abertos uns sobre os outros, dobrar as folhas, forçar as encadernações,
molhar os dedos para folhear as páginas, subtrair, deteriorar ou mutilar os documentos.
Na ocorrência e confirmação de atos lesivos ao patrimônio das coleções, ficará o usuário impedido
de continuar suas pesquisas e sofrerá sanções legais.
Pesquisas iniciadas por um usuário cadastrado, não poderão ser prosseguidas por outra pessoa,
mesmo que esta também venha a ser um usuário cadastrado na Biblioteca da UNISINOS. Cabe à
Direção da Biblioteca da UNISINOS avaliar justificativas a ela encaminhadas.

IMPORTANT OBSERVATIONS
The permission to the access the Collections that compose the Collection of Rare and Special
Works of the Library of UNISINOS don’t redeem the user of caring for the perpetuation of the
same.
For that they will be demanded and observed the user’s behaviors in the treatment of the works,
being prohibited actions as: to write on the documents, to do tracing, to underline or to write
down in the documents, to put open books some on the others ones, to bend the leaves, to force
the bindings, to wet the fingers to browse the pages, to subtract, to deteriorate or to mutilate the
documents.
In the occurrence and confirmation of harmful actions to the patrimony of the collections, it will be
the impeded user of continuing their researches and it will suffer legal sanctions.
Initiate researches for a registered user, they cannot be continued by other person, even if this
also comes to be an user registered at the Library of UNISINOS. The Direction of the Library of
UNISINOS will be to evaluate justifications to her directed.
_____________________________________________________________________________
Estou ciente das normas que regem o Regulamento de Uso do Acervo de Obras Raras e Especiais da
Biblioteca da UNISINOS e acato as proposições, bem como as sanções nele transcritas.
I am aware of the norms that govern the Regulation of Use of the Collection of Rare and Special
Works of the Library of UNISINOS and I accept the propositions, as well as the sanctions in him
transcribed.
São Leopoldo, ____ /____ /______.
_____________________________________________
Assinatura do Pesquisador/Researcher's Signature

____________________________
Visto do Responsável
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OBRAS UTILIZADAS NA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
WORKS USED IN THE BIBLIOGRAPHICAL RESEARCH
Títulos Consultados
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