AllianceFrançaise
São Gonçalo

MÉDIATHÈQUE MADELEINE THOMAS

Regulamento Interno
Este regulamento visa normatizar o acesso dos alunos, dos professores, dos colaboradores e dos exalunos da Aliança Francesa São Gonçalo.

Inaugurada em 2012, a Médiathèque Madeleine Thomas é um espaço de cultura e de entretenimento
aberto aos alunos, aos ex-alunos associados, aos professores e aos colaboradores da Aliança Francesa São
Gonçalo interessados na língua francesa e nas culturas e artes francófonas.
Seu acervo multimídia conta com mais de 700 títulos disponíveis, dos quais livros de áudio, clássicos e
contemporâneos das literaturas francesa e francófonas, didáticos, de artes, de gastronomia etc, histórias em
quadrinhos, Cds e DVDs. Além disso, a Médiathèque Madeleine Thomas oferece ao visitante a sua
Bibliothèque de l’apprenant, concebida pelo Instituto Francês de Madrid em 2005, cujo acervo específico está
organizado segundo os níveis de aprendizagem do Quadro Europeu de Referência Comum de Línguas
(A1/A2/B1/B2/C1/C2). Cada nível dispõe de documentos em diferentes suportes - e não somente em
livros impressos - sobre variados assuntos e para diversas finalidades: gramáticas, exames, certificações,
francês-fácil, literatura infanto-juvenil, romance, poesia, teatro, história em quadrinhos, entre outros.
Trata-se de um ambiente climatizado e equipado com mesas de leitura, dois computadores com acesso à
internet e terminais de áudio e vídeo, rede WIFI, televisão de tela plana, tela para projeção e aparelho DVD,
no qual atividades como sessão de cinema, exposições e visitas pedagógicas são realizadas, favorecendo assim
a integração entre as equipes de coordenação, de eventos culturais, de marketing, de direção e de professores
e os alunos e associados.
A cada mês, a Charada motiva os alunos a desvendar enigmas e concede prêmios surpreendentes ao
advinhador.
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1 – Direito de acesso
A consulta local ao acervo, bem como os empréstimos são inteiramente gratuitos aos alunos regularmente
matriculados em cursos da Aliança Francesa São Gonçalo.
A inscrição como associado é destinada a ex-alunos, mediante pagamento de taxa anual, e lhes dá o direito a
empréstimos, à consulta local e à participação nos eventos promovidos no espaço.
Possuem também direitos de consulta e empréstimo os professores, funcionários e colaboradores da
instituição.
2 – Inscrição
A inscrição dos alunos é feita diretamente pelo sistema Sponte, onde consta a ficha completa do aluno, e é
válida durante o período de vínculo com a instituição.
A inscrição dos ex-alunos é feita mediante o preenchimento de ficha de inscrição; o pagamento de taxa anual
(no ato da inscrição), em espécie (não aceitamos cheques nem cartões de débito/crédito), no valor de R$
50,00; e a apresentação dos documentos a seguir:
- Documento de identidade (RG, RNE etc);
- Comprovante de residência de, no máximo, três meses.
3 – Empréstimos e prazos de empréstimos
Podem ser emprestados os seguintes materiais:
•

2 livros por 30 dias (que podem ser renovados por 15 dias);

•

1 documento sonoro por 7 dias (renováveis por mais 7 dias);

•

1 DVD por 7 dias.

Encontram-se disponíveis somente para consulta no local:
Todo material marcado na lombada com Livro disponível somente para consulta na Mediateca (material pedagógico
etc).
Outros acessos (consulta no local ou empréstimo):
Diversas bases de eBooks, periódicos eletrônicos, vídeos etc: seja por wifi (nas dependências da Mediateca),
seja por acesso remoto (via portal Culturethèque).
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4 – Atrasos na devolução
Todo atraso implica a suspensão de novos empréstimos por tempo igual aos dias decorridos na devolução do
documento mais atrasado – inclusive, sábados, domingos e feriados. Leitores com documentos atrasados por
mais de uma semana serão contatados por e-mail e/ou por telefone pela responsável da Mediateca. Atrasos
superiores a três (3) meses implicam o desligamento definitivo do associado.
5- Reservas, renovações e encerramento de empréstimos
Não é feita a reserva de material.
Os documentos podem ser renovados (até duas vezes), desde que as obras não estejam reservadas para outro
usuário. Para efetuar a renovação, o usuário deverá comparecer à Mediateca de posse do material. Via de
regra, o sistema permite a renovação de material em atraso apenas uma vez.
O serviço de empréstimo será até o último dia útil do mês de novembro e se reativa no início do ano letivo
seguinte.
6 – Rede
Além de dois postos fixos de consulta à Internet, a Mediateca disponibiliza uma rede wi-fi. Veja a senha nas
dependências da instituição.
7 – Perda do material
É de responsabilidade do leitor a boa conservação, bem como a devolução do material emprestado. O
material não devolvido em até 30 dias após o prazo previsto de devolução, perdido ou deteriorado
gravemente deverá ser substituído pelo mesmo material original ou reembolsável, conforme o seu preço no
mercado.
8 – Recomendações
O portal do site da Aliança Francesa São Gonçalo (www.aliancafrancesasg.com.br) permite a consulta à
agenda cultural (com a nossa programação semestral de eventos), à charada do mês, à plataforma Culturethèque
e a outras informações.
9 – Serviços oferecidos
•

Apresentação do catálogo do acervo de livros (autor, título, assunto);

•

Apresentação do catálogo do acervo de vídeo;

•

Apresentação do catálogo do acervo de DVD;

•

Visita guiada à Mediateca (turmas do nível A1);
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•

Atividades pedagógicas (turmas de todos os níveis) com bonificação;

•

Animações (exposições, dinâmicas em sites internet, charada do mês, cine club etc);

•

Reservas e renovações;

•

Pesquisa bibligráfica e sitográfica.

10 – Restrições
É formalmente proibido:
•

Fumar;

•

Consumir ou portar alimentos e/ou bebidas;

•

Usar telefone celular e aparelhos similares;

•

Usar aparelhos sonoros sem fone;

•

Consultar correios pessoais, chats, Facebook etc.

A Mediateca não se responsabiliza pelas perdas ou roubos feitos no interior do local.
11 – Horário de atendimento
•

De segunda a quinta: das 15h00 às 20h20;

•

Sexta-feira e sábado: das 09h00 às 12h00/ das 13h30 às 17h00.

12 - Responsável pela Mediateca Madeleine Thomas
Luana Paula SANT’ANNA FERREIRA
13- Críticas e sugestões:
Enviar email: secretaria@allliancafrancesa.com.br

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO-BRASILEIRA – ALLIANCE FRANÇAISE À SÃO GONÇALO
Rua Dr. Francisco Portela, 2732 – Zé Garoto – São Gonç alo – RJ CEP: 24.435-001

Tels.: 2712-6348 / 3857-1164 www.aliancafrancesasg.com.br
e-mail: secretaria@aliancafrancesasg.com.br
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