Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.

Campus de Curitiba II

FACULDADE DE ARTE DO PARANÁ
BIBLIOTECA DE CINEMA – BOSB

Segundo o Regulamento da BOSB
“A quitação da dívida com material
bibliográfico e/ou mídia original estará
sujeita à avaliação do bibliotecário (a).”

CRITÉRIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA DECORRENTE DE MULTA POR
ATRASO DE MATERIAL DO ACERVO DA BCINE COM MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO E/OU MÍDIA ORIGINAL:
A possibilidade da troca do pagamento da multa em dinheiro por doação de materiais
tem o objetivo de facilitar a quitação das pendências dos usuários, convertendo a
multa em seu próprio benefício por meio do enriquecimento do acervo da BCINE com
material de interesse para os cursos ofertados pela FAP.
São considerados materiais de interesse para o acervo da BCINE:
1 – CD
- Clássicos da MPB;
- Clássicos da música erudita, nacional e estrangeira;
- Trilhas sonoras de novelas e filmes, nacionais e estrangeiros;
- Ruídos, sons de sonoplastia;
- Música folclórica, nacional e estrangeira;
- Música étnica.
2 – DVD
- Clássicos nacionais e estrangeiros;
- Musicais;
- Vídeoaulas, entrevistas;
- Material de grupos de teatro e dança.
Para ser aceito como pagamento de multa, o material deve ser original. Não serão
aceitos CDs e/ou DVDs danificados, nem cópias e devem ser acompanhados de ficha
técnica.
Gravações de produção independente devem ser acompanhadas da autorização do
diretor da produção, bem como ficha técnica da obra para possibilitar sua catalogação.
3 – LIVRO
De interesse das disciplinas dos cursos ofertados pela FAP. O material deve
estar em ótimo estado de conservação. Não se aceita livros impressos em papel
jornal. A aceitação da doação também depende do número de exemplares já
existentes no acervo.
4 – PERIÓDICO
Não serão aceitos números avulsos de periódicos uma vez que para a
catalogação no SophiA é necessário ter a certeza da continuidade da coleção.
O regulamento, na íntegra, está disponível no site www.fap.pr.gov.br Menu
Biblioteca/Regulamento e também nas Bibliotecas da FAP.
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