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MULTAS CUMULATIVAS
DEFINIÇÃO
Projeto do SIB implantado em Janeiro 2012, em que o usuário
poderá pegar OBRAS mesmo que tenha multas por atraso, até
atingir o limite* estipulado que é de R$ 20,00 (vinte reais).

OBJETIVO
Otimizar o tempo do usuário, fazendo com que pequenos
valores de multas (como R$0,50) NÃO sejam motivo de Bloqueio
para novos empréstimos/renovações ou façam ter que ir a um
banco e/ou casas lotéricas pagar a multa.
* Até R$19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) o usuário poderá
realizar todo tipo de operação sem ser negado o acesso a
empréstimos na biblioteca.

MULTAS CUMULATIVAS
BLOQUEIO DAS OPERAÇÕES NA BIBLIOTECA
Quando o aluno atingir o limite de R$ 20,00 (vinte reais) - que
corresponde a 40 (quarenta) dias de atraso, o sistema bloqueará
automaticamente as operações de empréstimos/renovações de obras .

PAGAMENTOS DA MULTA
O pagamento poderá ser efetuado ,preferencialmente ,nas Centrais do
Aluno através de cartão de débito e/ou crédito,pois o sistema online é
vinculado ao da biblioteca, compensando automaticamente o
pagamento. Também pode ser feito nos bancos ou casas lotéricas,
neste caso é necessário imprimir o boleto, efetuar o pagamento e
aguardar o prazo de compensação do título (48h) .

MULTAS CUMULATIVAS
VISUALIZAÇÃO DA MULTA
Acesse o Autoatendimento no menu biblioteca ,seguindo os
seguintes passos:

Passo 1: Clicar no link (visualização de multas)

Passo 2: Clicar no botão (gerar cobrança)

O boleto pode ser impresso com QUALQUER valor (para atender
aqueles que não desejam acumular multas) e efetuar o pagamento,
pois o sistema somente BLOQUEIA a partir de R$20,00.

Mais comodidade... é outra história: não é por conta de multa
que você vai ficar sem livros
Se você atrasou independente do motivo – nós temos uma
solução
Multa cumulativa – uma opção para sua vida acadêmica
CONTATO:
sib@unp.br
sibcomunica@unp.br

