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Regras de utilização das Bibliotecas para a abertura presencial,

conforme as normas de combate à pandemia pelo coronavírus

1. A Biblioteca Central funcionará com a capacidade limitada a 120 (cento e vinte) usuários por

vez, distribuídos da seguinte forma:

1.1 O acesso está permitido somente a estudantes regularmente matriculados;

1.2.Professores;

1.3 Funcionários que também sejam estudantes;

2. Na entrada, o usuário deverá se identificar apresentando um dos documentos:

2.1 Professores: crachá emitido pelo Setor de Pessoal;

2.2 Estudantes (incluindo os funcionários): cartão de identificação emitido pela SEGEN;

2.3  Qualquer  documento  oficial  físico  ou  virtual  (acessado  diretamente  no  aplicativo

correpondente), que contenha foto e dados atualizados, incluindo o APP Edu Connect;

3. Em vista da prioridade aos dicentes e docentes, o atendimento aos egressos e comunidade

externa autorizada estará, provisoriamente, suspensa;

4.  As salas de estudo em grupo estarão fechadas,  sendo que a sua liberação será avaliada

conforme demanda e reflexos dos índices oficiais da pandemia;

5. A sala de estudo individual será reservada à guarda dos materiais devolvidos para que seja

promovida a desinfecção natural por 7 (sete) dias corridos, sendo liberados, após este prazo, à

estante ou ao atendimento da lista de reserva, se houver;

6. Os banheiros deverão ser utilizados por, no máximo, 2 (dois) usuários por vez;



7. A área comum de estudo obedecerá ao distanciamento social restringindo a 2 (dois) usuários

intercalados por mesa;

8.  Ainda  em  respeito  ao  distanciamento  social,  as  bancadas  de  estudo  individual  estarão

disponíveis de forma alternada;

9. O prazo de empréstimo dos livros permanece em 14 (quatorze) dias;

10. Continuamos privilegiando todos os serviços que as Bibliotecas oferecem remotamente;

11. Outras recomendações e medidas:

11.1 Tanto a porta de emergência quanto a porta principal permanecerão abertas para

contribuir com a ventilação;

11.2 Fundamental a colaboração de todos no cumprimento das normas sanitárias de estilo,

como o uso obrigatório de máscara, utilização de álcool em gel e distanciamento entre os usuários

e funcionários entre si;

12.  A Biblioteca Setorial  do  Campus Paraíso obecedecerá aos mesmos critérios da Biblioteca

Central, observadas as especificidades daquela unidade;

13. A resolução dos casos omissos ficarão a critério da Gerência das Bibliotecas e/ou aos setores

diretamente responsáveis.
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