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1. As digitalizações realizadas no IAI destinam-se 

exclusivamente ao uso no âmbito pessoal ou 
científico, em consonância com os direitos autorais. 
Sua cessão a terceiros, bem como sua apresentação 
em público ou seu uso para fins comerciais são 
estritamente proibidos. 

2. As restrições de certos materiais específicos 
encontram-se dispostas nos § 14 (salas de leitura), § 
15 (uso de bens especiais) e § 22 (produção de 
cópias) do Regulamento de serviços do IAI. 

3. Em geral, os textos e imagens são digitalizados com 300 dpi e salvos em formato pdf ou 
jpg. Caso seja necessária a utilização de outra qualidade ou formato, isso deve ser 
informado previamente. 

4. Se já existirem digitalizações provenientes de outras instituições, as mesmas serão 
disponibilizadas com a mesma qualidade da digitalização original. Nesses casos, não 
será possível escolher a qualidade da digitalização. 

5. A qualidade da digitalização depende do estado de conservação do material original. 
6. A digitalização de documentos deve ser requisitada por escrito. Desse pedido devem 

constar claramente quais páginas / partes de cada item devem ser digitalizadas. O 
pedido preenchido por completo deve ser entregue aos serviços de empréstimo da sala 
de leitura do IAI. Pedidos incompletos não serão atendidos. 

7. Aplica-se a seguinte tabela de preços para digitalizações (dados extraídos da tabela de 
preços para serviços reprográficos): 

Digitalizações: 
por digitalização (até tamanho A2), de 1 a 10 páginas:  1,00 € 
por digitalização (até tamanho A2), a partir de 11 páginas:  0,40 €  

Digitalização de materiais especiais (p.ex. acervos especiais, formatos especiais etc.):  
Por digitalização (até tamanho A2), de 1 a 10 páginas:  4,00 € 
por digitalização (até tamanho A2), a partir de 11 páginas:  2,00 €  

Custos administrativos por pedido:      10,00 €  

8. As digitalizações só serão disponibilizadas após o pagamento. O pagamento dos 
serviços de reprodução será efetuado no setor de empréstimos.  

9. A disponibilização das digitalizações será realizada por e-mail, indicando-se um link para 
o download.  
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Sobrenome(s), Nome(s):                                                                                         

Endereço:                                                                                                     

Universidade/Instituição:                                                                                

E-Mail:                                                                                                         

Telefone:                                                                                                       

Número da carteira de usuário da biblioteca:                                                                        
 

Número de 
chamada Título Autor Especificações para a 

digitalização parcial 
Exemplo: 

Arg kx 836 [8]°  

 

Lamadrid y la coalición del norte  

 

Ernesto Quesada 

 

Capitúlo I: El ambiente de la 
época, p. 13-23  

    

    

    

    

Li e concordo com as informações relativas à digitalização do acervo do IAI. Declaro que as 
digitalizações ou fotocópias realizadas no IAI a meu pedido se destinam exclusivamente ao uso no 
âmbito pessoal ou científico, em consonância com seus direitos autorais. Sua cessão a terceiros, bem 
como sua apresentação em público ou seu uso para fins comerciais são estritamente proibidos. 

Data / Assinatura do requerente:  

 
OS CAMPOS ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDOS POR FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA 

Número de 
digitalizações  

Custos 
administrativos Total Assinatura da funcionária / do 

funcionário 
                           10,00 € €  Digitalizado: 

 Pago: 

 Entregue: 
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