
 

Multa Solidária FANS 

O que é? 

O Programa Multa Solidária é uma alternativa que o aluno possui para compensar o atraso dos livros 

emprestados na Biblioteca. 

Como é hoje? 

Multa de R$ 0,50 (cinquenta centavos) ao dia útil de empréstimo para cada dia de atraso, 

multiplicado pelo número de obras. 

Com o Programa Multa Solidária 

O aluno terá a opção de compensar os dias em atraso entregando, na Biblioteca, produtos para 

doação. Veja um exemplo: 01Kg de arroz compensa até 05 dias de atraso; 01 Litro de leite compensa 

07 dias. 

O aluno faz a doação, ajuda uma Instituição de caridade, e fica com o cadastro liberado na hora. 

Para conhecer a lista de produtos aceitos e as regras do programa, bem como saber a quantidade de 

dias abonados, consulte a Biblioteca Fausto Pinto da Fonseca. 

Funcionamento do Programa 

A doação deverá ser entregue diretamente à Biblioteca. 

Os alunos poderão sugerir locais para as doações recebidas. 

Caberá a Bibliotecária a análise do produto a fim de verificar suas condições de uso (data de 

validade, aparência, funcionalidade...). 

Para usufruir do Programa Multa Solidária, o aluno deverá compensar TODOS os dias de atraso, não 

podendo restar qualquer dia ainda com suspensão. 

Não haverá qualquer tipo de bônus por parte da biblioteca, mesmo que o valor do produto seja maior 

que a quantidade de dias abonados que o aluno necessite. 

Os períodos e produtos aceitos para compensação de multa serão periodicamente informados pela 

Biblioteca. 

A Biblioteca julga-se no direito de não aceitar quaisquer doações fora dos períodos de campanha. A 

FANS- Faculdade de Nova Serrana se reserva no direito de suspender a campanha a qualquer 

momento, comprometendo-se a informar aos usuários com o prazo mínimo de 15 dias de 

antecedência. Fica a critério da Bibliotecária a inclusão ou exclusão de quaisquer produtos e prazos 

descriminados nas tabelas. 



Forma de Compensação 

Higiene pessoal 

Produto Quantidade / Pacote Dias abonados 

Fraldas geriátricas 1 pacote 8 unidades 20 

Fraldas geriátricas 1 pacote 20 unidades 50 

Fraldas infantis 1 pacote 20 unidades 10 

Fraldas infantis 1 pacote 30 unidades 25 

Fraldas infantis 1 pacote 40 unidades 50 

Shampoo 1 unidade 08 

Condicionador 1 unidade 05 

Desodorante 1 unidade 06 

Pasta dental 1 unidade 03 

Escova dental 1 unidade 03 

Sabonete 1 unidade 02 

 

Alimentos (não perecíveis) 

Produto Quantidade / Pacote Dias abonados 

Leite Caixa       05 

Leite Lata 15 

Achocolatado em pó 400g 10 

Café 500g 10 

Extrato de tomate Lata 05 

Milho/Ervilha Lata 02 

Feijão Kg 03 

Arroz Kg 03 

Açúcar Kg 03 

Farinha de trigo Kg 03 

Macarrão com ovos 500g 03 

Aveia 200g 05 

Óleo Litro 03 

Farinha Láctea 400g 15 

Bolacha (Maisena, Maria, Água e Sal) 400g 04 

Gelatina em pó Pacote 02 

 

Brinquedos 

Produto Quantidade / Peça Dias abonados 

Novos de R$ 3.00   1 05 

 

Obs.: Verificar na biblioteca a Campanha vigente. 


