EMPRÉSTIMO DE TÍTULOS DO ACERVO

Filmes pertencentes ao acervo do LISA poderão ser emprestados a
docentes e pesquisadores do DA, para a realização de cursos e seminários,
mediante preenchimento de ficha de requisição, onde devem constar os dados
pessoais do solicitante, o evento onde será exibido, assim como data da retirada e
devolução.
Usuários que não pertençam ao Departamento de Antropologia da USP
deverão encaminhar ofício à comissão, com os dados acima, solicitando empréstimo
e especificando motivo, cujo pedido será analisado pela referida comissão.
O solicitante assume por escrito, o compromisso de entregar as mídias em
perfeito estado, na data indicada e de não copiar o material emprestado que deverá
ser exibido apenas para os fins declarados na ficha de requisição. Em caso de dano
ou extravio o mesmo título retirado deverá ser restituído ao LISA.
O não cumprimento dos prazos de devolução dos filmes incorrerá em
sanções:
1a vez: advertência encaminhada à comissão do LISA;
2a vez: suspensão dos direitos de empréstimo do usuário por um período de
30 dias;
3a vez: suspensão dos direitos de empréstimo do usuário por um período de
seis meses.

A pesquisa dos filmes pode ser feita nos terminais de consulta no LISA e seu
visionamento de segunda à sexta-feira das 9:00 às18:00.
Títulos reservados para utilização em curso do DA não poderão ser
emprestados, embora possam ser assistidos nas dependências do LISA.

POLÍTICA DE ACERVO

É objetivo do Laboratório ampliar o seu acervo incorporando material visual
e sonoro produzido ou coletado pelos pesquisadores. Se o material for
considerado pertinente serão solicitadas cópias aos pesquisadores, devidamente
documentadas, para integrar o acervo. Docentes, pesquisadores e alunos
também podem contribuir fazendo doações e sugerindo títulos a serem
adquiridos.

Para agendamentos e demais informações escreva para: lopes@usp.br
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