
1 Descrição de Regras 
1.1 A Feira será aberta ao público externo, para participar, basta que o leitor 
procure a biblioteca do Campus Colorado, deposite um livro em bom estado de 
conservação que não seja didático. No ato do depósito, o participante receberá 
um “vale livro” que lhe dará direito a outro livro nos dias do evento. Este 
procedimento será realizado nos dias 29 de outubro a 9 de novembro de 2018, 
das 07h às 22h30min, o qual corresponde ao horário de funcionamento da 
biblioteca do IFRO Campus Colorado. 
 
1.2 As trocas de livros somente poderão ser efetuadas com o “vale livro” nos dias 
06 a 09 de novembro, no período em que estiverem expostos para troca na feira. 
Após adquirir o vale livro o participante preencherá uma ficha cadastral com seus 
dados pessoais, concordando com os critérios e regras do evento. 
 
1.3 O leitor que não puder comparecer à biblioteca com antecedência, poderá 
realizar a troca do livro por “vale livro” no momento da execução das atividades. 
1.4 A quantidade de livros a serem trocados será limitada por pessoa, somente 
quando os exemplares forem do mesmo título, o número máximo serão 05 (cinco) 
exemplares (caso forem do mesmo título). 
 
2. CRITÉRIOS DE ANÁLISE E SELEÇÃO 
2.1 Os materiais bibliográficos recebidos serão analisados e aprovados no ato da 
entrega, mediante o posicionamento favorável do coordenador de biblioteca, 
conforme os critérios de seleção. 
 
2.2 Os critérios e requisitos de seleção dos livros que serão compartilhados na 
feira de troca são: livros literários das diversas categorias de gêneros, histórias 
em quadrinhos e assuntos em geral. 
 
2.3 Não serão aceitos: Publicações periódicas (revistas), livros didáticos, material 
encadernado em espiral, cópias, livros de distribuição gratuita,Vade Mecum 
desatualizado,  livros em mau estado de conservação, com carimbo de outra 
instituição e obras de referência (dicionários, enciclopédias, atlas). 
 
3 DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1 O “vale livro” não terá nenhum custo adicional, contudo cada vale dará direito 
a um exemplar. 
 
3.2 O período de validade do “vale livro” estará condicionado aos dias de 
realização do evento. 
 
3.3 Os exemplares que não forem trocados, serão destinados à formação do 
acervo da biblioteca do IFRO Campus Colorado, ou serão reservados para uma 
futura edição da Feira. 
 
3.4 A Biblioteca não será responsável pela perda ou extravio de “vale livro”. 
 
3.5 Os casos omissos nesse regulamento ou quaisquer dúvidas/questionamentos 
serão resolvidos pela equipe da Biblioteca. 
 

REGULAMENTO 


