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Prezados(as) estudantes,

Apesar do ano de 2020 ter nos apresentado tantos desafios, a Biblioteca continuou
atendendo a todos(as) de forma semipresencial, mediante agendamento.

Para 2021 estamos com uma proposta de retorno ao atendimento presencial, 
porém com algumas restrições considerando a segurança e preservando ao 
máximo a saúde de todos.
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Quando retornamos?
A partir de 01 de março de 2021
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Qual o horário de 
atendimento ao público?
De segunda à sexta: 8h às 14h e das 17h às 22h30
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Como irá funcionar?

O atendimento presencial será limitado a 20 (vinte) usuários simultâneos (30% de nossa capacidade  máxima);1.

O acesso só será permitido com o uso da máscara;2.

Na entrada da Biblioteca será feito um breve registro, onde será coletado seu nome, matrícula e  turma; 
este procedimento é necessário para que se possa fazer um monitoramento no caso de  algum caso 
positivo para Covid-19;

3.

A Biblioteca fornecerá luvas descartáveis para aqueles que desejarem acessar o acervo; também é  um 
procedimento necessário para evitarmos a recontaminação dos livros, uma vez que todo  material será 
higienizado antes da guarda;

4.

Será liberado o acesso às mesas do salão de estudo, porém com uma limitação de 2 (dois) usuários  por mesa;5.

As salas de estudo neste momento permanecem fechadas, assim como os banheiros da Biblioteca;6.

Os empréstimos ocorrerão no balcão de atendimento, respeitando o distanciamento delimitado no  piso;7.

Para aqueles que optarem por continuar a assistir às aulas remotamente continuará funcionando o  
empréstimo por agendamento;8.

As devoluções serão feitas diretamente na caixa coletora; não aceitaremos devoluções no balcão;9.

Os livros devolvidos passarão por quarentena de 5 (cinco) dias e serão higienizados antes da reposição 
nas estantes.

10.
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Como ficam as penalidades por atraso?

Durante todo o ano de 2020 a Biblioteca não aplicou nenhuma penalidade por atraso dos empréstimos.

Com o retorno presencial elas retornam, mas apenas para os novos empréstimos feitos a partir de 
01 de março de 2021.

Também neste primeiro semestre, considerando a situação de alto contágio que ainda existe, não 
estaremos com nenhuma campanha de Penalidades Alternativas em aberto. No caso de alta pontuação 
procure um de nossos atendentes para negociação.
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Estamos felizes em retornar 
e contamos com a sua colaboração para 

que estejamos todos em segurança.
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