MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TOCANTINS - CAMPUS PALMAS
BIBLIOTECA “JOÃO PAULO II”

IV FEIRA DE TROCA DE LIVROS E GIBIS 2018

REGULAMENTO

Este regulamento dispõe sobre a organização do evento e estabelece
diretrizes para a participação da IV Feira de Troca de Livros e Gibis da Biblioteca
João Paulo II.

1 – APRESENTAÇÃO

A Feira de Troca de Livros e Gibis do IFTO – Campus Palmas será um evento
promovido pelos servidores e colaboradores da Biblioteca João Paulo II, com o objetivo
de valorizar o livro como instrumento de veiculação cultural, incentivar a comunidade
em geral à prática da leitura e oferecer ao público a oportunidade de renovar suas
bibliotecas pessoais sem custo. A única recomendação é que os livros não sejam
didáticos ou técnicos e estejam em bom estado.

2 – PRÉ-REQUISITOS PARA DOAÇÃO DE LIVROS E GIBIS

2.1. Só serão aceitos livros Literários e Gibis;
2.2. Os livros/gibis doados para troca devem estar em bom estado de conservação,
para que seja possível o uso por outra pessoa. Sendo assim, será avaliada a
conservação interna das obras: livros/gibis com páginas rasgadas, amareladas
faltantes ou preenchidas/rabiscadas não serão aceitos;
2.3. As obras serão analisadas, no ato da entrega, por um servidor da Biblioteca ou
um colaborador do projeto: estagiário/aluno.
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3 – TROCA DE LIVROS POR CUPONS

3.1. Os participantes poderão trocar cada livro e/ou gibis por um cupom que dará
direito a um livro ou gibi da mesma categoria, a ser escolhido no dia da Feira;
3.2. As trocas de livros/gibis por cupons serão realizadas na Biblioteca do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - Campus Palmas no
período 25/04 a 10/05/2018;
3.3. A troca será de livro por livro e gibi por gibi;
3.4. A feira acontecerá nos dias 14, 15 e 16/05/2018, no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Tocantins, Campus Palmas no horário de 9 as 12h e
das 14 as 20h;
3.5. Ao fazer a troca do livro/gibi por cupom, o participante preencherá um cadastro
com seus dados pessoais e do livro a ser ofertado para a troca, concordando com
as regras contidas no regulamento;
3.6. Os cupons deixam de ser válidos após o período da Feira, assim as publicações
que não forem trocadas serão destinadas à doação junto ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins Campus Palmas TO.

4 – DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As trocas de cupons para IV Feira de Troca de Livros e Gibis da Biblioteca João
Paulo II 2018 serão gratuitas;
4.2. Não será ressarcido aos participantes o valor e/ou obras ofertadas para a troca,
caso não encontre livro/gibi do seu interesse na Feira, quando o seu livro foi
objeto de troca para outro;
4.3. Os casos omissos nesse regulamento ou quaisquer dúvidas/questionamentos
serão resolvidos pela Coordenação do Projeto.
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