
 

Regulamento do BANCO DE LIVROS 

NERI 2019/2020 

I 

Definição do Banco de Livros 

O Banco de Livros é uma iniciativa do Núcleo de Estudantes de Relações 

Internacionais para o mandato de 2019/2020 que tem como objetivo a reutilização de 

livros/manuais que sejam considerados fulcrais para o bom desempenho do aluno em 

qualquer que seja a unidade curricular correspondente à licenciatura de Relações 

Internacionais. 

II 

Propósito da Iniciativa 

A iniciativa do Banco de Livros serve fundamentalmente para auxiliar os estudantes 

de Relações Internacionais que sintam a necessidade de adquirir manuais ou livros 

auxiliares de forma a obterem um melhor aproveitamento curricular. Desta forma, e de 

acordo com uma cuidadosa e criteriosa seleção de candidatos, é dada a oportunidade a 

qualquer estudante da licenciatura de Relações Internacionais de não só receber mas 

também de doar livros/manuais cuja utilização já não seja frequente ou necessária para a 

conclusão da licenciatura. 

III 

Modo de Funcionamento 

Não dispondo de quaisquer fundos, o Banco de Livros depende da boa vontade 

estudantil, ou seja, é de acordo com as doações de livros que são feitas ao Banco de Livros 

por estudantes, professores ou outros que este projeto funciona. Assim, o Banco de Livros 

aceita qualquer que seja o livro/manual desde que este seja do interesse curricular da 

licenciatura de Relações Internacionais, e empresta-o a um aluno atual da licenciatura em 

questão sob pena da assinatura de uma declaração de compromisso de honra. 

IV 

Como doar 

A doação de livros ao Banco de Livros pode ser feita através do contacto presencial 

com qualquer membro do Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais ou através do 

contacto via redes sociais de forma a definir qual a melhor forma para se concretizar a 

doação. Não obstante, importa referir que a entrega de livros, em formato doação, não 

implica nenhum encargo para nenhuma das partes. 

V 

Processo de Candidatura 



 

As candidaturas a livros/manuais disponíveis dependem não só dos livros/manuais 

disponíveis, mas também do preenchimento escrito de uma candidatura disponibilizada 

pelo Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais. Através do contacto presencial 

com o Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais, as mesmas podem ser feitas a 

qualquer altura do ano curricular e são concretizadas com o preenchimento de uma 

candidatura e da assinatura de uma declaração de compromisso de honra. 

VI 

Critérios de Seleção 

Os critérios de seleção são vários e dependem da informação disponibilizada pelo 

candidato e pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Assim, em primeiro 

lugar, é tido em conta a situação do estudante em relação à Bolsa de Ação Social da 

Universidade de Lisboa, isto é, bolseiro, candidato a bolsa ou não candidato. Caso não 

seja exequível através da forma apresentada, ou em casa de vários manuais disponíveis, 

é tido em conta a data de inscrição, de forma a priorizar as candidaturas mais antigas, e o 

historial do estudante com o Banco de Livros, ou seja, caso a declaração de compromisso 

de honra tenha sido respeitada anteriormente e não tenha surgido nenhum problema com 

o livro/manual emprestado ou com o contacto entre o NERI e o candidato. 

VII 

Prazo de Empréstimo 

O empréstimo de um livro/manual pelo Banco de Livros pressupõe um prazo estipulado 

de acordo com a unidade curricular em questão. Assim, o estudante tem direito a usufruir 

do livro/manual em questão até à data do exame de recurso da unidade curricular 

correspondente. Caso tal não se verifique ou o livro/manual esteja danificado, cumpre-se 

o estipulado na declaração de compromisso de honra assinada antecipadamente. Caso o 

estudante tenha direito a época especial e pretenda estender o prazo, este deve informar o 

Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais o mais rápido possível para que o prazo 

seja prolongado até à data do exame de época especial. 

 

VIII 

Casos Omissos 

Qualquer situação não descrita em nenhum dos pontos anteriores, será avaliada e 

considerada pela Direção do Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais, de forma 

a encontrar a solução mais acertada para todas as partes envolvidas. 

 

 

Pelo Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais, 

 

29/08/2019  


