
PROJETO  
“Tô a fim do teu livro: vem para o Troca-Troca Unidavi” 

 
 

REGULAMENTO 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS FINALIDADES 
 

 
Art. 1º. O presente documento tem por finalidade estabelecer as regras da troca 
de livros novos e usados do projeto “Tô a fim do teu livro: vem para o Troca-
Troca Unidavi”, a ser realizado como atividade de Extensão.  
 
Art. 2º. Estarão sujeitos a este regulamento todos os participantes do projeto: 
estudantes, professores, funcionários e egressos da Unidavi (Colégio, 
Graduação, Pós-graduação e Extensão), comunidade em geral.  
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

 COMO PARTICIPAR 

Art. 3º. A entrega dos livros a serem trocados ocorrerá durante todo o mês de 

março/2019, seguindo dias e horários de funcionamento da Biblioteca Central 

e/ou dos demais campi da Instituição.  

Art. 4º. O participante receberá o(s) cupom(s) VALE-TROCA (Gibi, Didático e ou 
Literatura – adulto, infantil, infantojuvenil, etc.) fornecido pelo Sistema de  
Bibliotecas Unidavi, no ato da entrega do(s) livro(s). 
 

Art. 5º. Serão montadas bancas em espaço acessível de modo que os 

participantes possam escolher o material a ser trocado, durante as datas e 

horários previamente informados. 

 

CAPÍTULO III 
 

 REGRAS DE TROCA 

Art. 6º. Serão aceitos para troca, livros novos e usados, desde que apresentem 

bom estado de conservação. 

Art. 7º. NÃO serão aceitos livros sujos, com mofo, rasgados, manchados, muito 

velhos e sem validade. 



Art. 8º. NÃO serão aceitos livros identificados com carimbos e ou registros de 

acervo do Sistema de Bibliotecas Unidavi e ou de bibliotecas de outras 

instituições. 

Art. 9º. Cada livro equivale a 01 (UM) VALE-TROCA e este somente poderá ser 

trocado uma única vez. 

Art. 10º. Livros didáticos serão trocados por didáticos, literatura por literatura, 

gibis por gibis. Os didáticos devem ser editados a partir de 2010. 

Art. 11º. NÃO serão aceitos livros político/partidários; religiosos; pornográficos;  

dicionários, lista de endereços e telefones; guias, teses; dissertações; 

enciclopédias.  

 

CAPÍTULO IV 
 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 12º. O projeto “Tô a fim do teu livro: vem para o Troca-Troca Unidavi”, possui 

apenas fins culturais e NÃO será permitida nenhuma forma de comercialização. 

 

Art. 13º. Os livros NÃO trocados NÃO serão devolvidos.  O participante que NÃO 

efetivar a(s) troca(s) nos dias determinados estará, automaticamente, doando 

o(s) livro(s) para entidades beneficentes da região do Alto Vale do Itajaí, a serem 

definidas e divulgadas pelos organizadores.  

 

Art. 14º. Cupons não trocados podem ser depositados em uma urna especial, 

disponibilizada no local e data da realização do projeto, também para fins de 

doação.  

 

Rio do Sul, março de 2019.  
 

 


