TERMO DE ADESÃO À REDE BIBLIODATA
Pelo presente Termo de Adesão, a nome da Instituição torna-se Instituição
Participante nos termos do Regimento da Rede Bibliodata, estando de acordo com as
cláusulas a seguir:
Cláusula Primeira - Do Objeto
A Rede Bibliodata tem como finalidade desenvolver a cooperação entre bibliotecas
visando a compartilhar recursos bibliográficos e contribuir para o aperfeiçoamento dos
serviços de documentação e informação das Instituições Participantes.
Cláusula Segunda - Das Obrigações da Instituição Signatária
I. Integrar os registros do acervo de suas Unidades Cooperantes ao Catálogo
Bibliográfico da Rede Bibliodata.
II. Tomar ciência e cumprir o que está definido no Regimento da Rede Bibliodata e
neste Termo de Adesão.
III. Envidar todos os esforços para a sua plena integração e permanência na Rede
Bibliodata.
IV. Adicionar ao catálogo bibliográfico da Rede Bibliodata um número de registros
compatível com o crescimento anual do seu acervo.
V. A Instituição Participante autoriza, desde já e, em caráter permanente, a divulgação
de seus registros bibliográficos, pela Unidade Central, que poderá promover sua
utilização pelas demais Instituições Participantes, ou para usuários avulsos.
Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros
A Instituição Signatária está ciente de que a adesão à Rede Bibliodata é gratuita e não
dá direito ao reclame de recursos financeiros, por qualquer motivação.
Cláusula Quarta - Do Foro
As dúvidas e controvérsias porventura surgidas em função da execução deste
instrumento serão apreciadas e julgadas pela Unidade Central, de acordo com o
Regimento da Rede Bibliodata.
Cláusula Quinta - Da Vigência
O presente Termo de Adesão vigorará por tempo indeterminado, a contar da data de
sua assinatura.

Cláusula Sexta - Da Publicação
O presente Termo de Adesão será publicado de forma resumida no Boletim Interno do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Por estar de acordo com as cláusulas acima, a Instituição Signatária assina o
presente Termo de Adesão em 3 (três) vias de igual teor.
Nome:

Cargo:

Instituição:

CNPJ:

Endereço:

Endereço Eletrônico:

Telefones:

Local, _____ de _________________ de 2015

___________________________________________________
Pela Instituição
(Cargo)

