
 

REGULAMENTO 

Philos – Amigo da biblioteca. 

 

Disposições 

1. Este projeto propõe a doação da cessão de uso do Philos®, para escolas públicas de todo o país. Com 
isto, a Prima® contribuirá para a organização e valorização das bibliotecas, tornando estes espaços 
mais atrativos e incentivando o hábito da leitura. 

2. A cessão de uso a que se refere este projeto possui as seguintes características: 
2.1. Módulo Gerenciador; 
2.2. Terminal Web; 
2.3. Tempo indeterminado; 
2.4. Sem limite no tamanho do acervo; 
2.5. 01 (um) operador simultâneo; 
2.6. Hospedagem na Prima®; 
2.7. Vídeo-treinamento. 

 

Inscrição 

3. Poderão se inscrever no projeto escolas públicas de educação básica, sejam elas municipais ou 
estaduais, devidamente registradas na Secretaria de Educação; 

4. A Prima® atenderá: 
5.1. Até 05 (cinco) escolas por município, quando tratar-se de capital de estado; 
5.2. Até 02 (duas) escolas nos demais municípios. 

5. Por questões práticas, as licenças serão liberadas por lotes, sendo até 80 (oitenta) escolas atendidas 
por mês, sendo este número sujeito a mudança por parte da Prima®. 

6. A Prima® entrará em contato com as escolas inscritas para validar as informações fornecidas na ficha 
de inscrição e se reserva o direito de rejeitar a adesão de escolas cujos dados cadastrais não sejam 
comprovados; 

7. Só serão aceitas inscrições feitas pelo site www.sophia.com.br/projetophilos. 

 

Regras gerais 

8. As licenças poderão ser usadas somente para bibliotecas individuais, não sendo possível incluir 
outras unidades na mesma base de dados. Se identificado que a escola está fazendo uso do sistema 
para múltiplas bibliotecas, isto ocasionará a rescisão automática e encerramento do uso do Philos®, 
sem qualquer direito de reclamação. 
A não utilização do sistema pelo período de 06 (seis) meses consecutivos dá à Prima® o direito de 
cancelar a cessão de uso. 

9. As escolas que aderirem ao projeto autorizam automaticamente a utilização do nome da escola em 
materiais de divulgação do projeto e/ou do Philos®. 

http://www.sophia.com.br/solucoes/bibliotecas/projetophilos

