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Recomendações gerais para funcionamento da  

Biblioteca UNICEPLAC durante a pandemia 

 

Em consideração as recomendações sugeridas pela Comissão Brasileira de 

Bibliotecas Universitárias - CBBU, este documento objetiva apresentar medidas de 

prevenção necessárias para evitar a contaminação pelo COVID-19 na rotina presencial 

na Biblioteca. 

Desse modo, a Biblioteca do UNICEPLAC compartilha as orientações de acordo 

com a realidade do setor e no sentido de preservação da saúde e do bem-estar da 

comunidade acadêmica, bem como dos profissionais que trabalham no ambiente. 

Por oportuno e em virtude de demandas específicas a respeito do processo de 

movimentação dos livros, circulação dos usuários nos espaços de estudo e 

atendimento, compartilhamos as seguintes recomendações: 

 

1 EQUIPE DE TRABALHO 

 

a) utilizar os EPIs recomendados pelas organizações de saúde;  

b) realizar a higienização da sua estação de trabalho; 

c) manter distanciamento físico recomendado; 

d) evitar reuniões presenciais e distribuição de materiais impressos. 

 

2 ACESSO FÍSICO À BIBLIOTECA 

 

As medidas de prevenção e distanciamento visam a proteção da comunidade 

acadêmica, por isso, o salão de estudo permanece aberto para atender 

exclusivamente a comunidade acadêmica, priorizando os alunos que não 

possuem acesso à internet e computador, promovendo assim suporte para o 

acompanhamento das atividades acadêmicas remotas, permanece obrigatório o uso de 

máscara em todo espaço. 

 

2.1 Balcão de atendimento 
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O ambiente está sinalizado para manter o distanciamento na fila de espera para 

atendimento, sendo obrigatório permanecer de máscara. 

 

2.2 Cabines 

 

A permanência da máscara é obrigatória. 

Cada cabine contém um dispenser de álcool gel para higienização das mãos, 

sendo permitida a utilização de no mínimo 2 e máximo 4 alunos.  

 

2.3 Salão de estudo 

2.3.1 Computadores 

 

a) os computadores do salão de estudo estão organizados de forma a obedecer 

o distanciamento entre os usuários; 

b) o agendamento prévio para utilização dos computadores pode ser realizado 

por e-mail ou telefone; 

c) o uso de máscara permanece obrigatório. 

 

2.3.2 Mesas de estudo  

 

As mesas de estudo do salão estão disponíveis para utilização mantendo o 

distanciamento e o uso de máscara é obrigatório. 
 

3 CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS 

 

3.1 Empréstimos 

 

O empréstimo ocorrerá com um prazo maior para devolução, porém, recomenda-

se que a comunidade acadêmica priorize a utilização das Bibliotecas Digitais. 
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3.2 Devolução 

 

Os colaboradores devem: 

a) permanecer de máscara; 

b) higienizar a capa do  livro com álcool e papel toalha, antes de volta-lo para o 

acervo; 

c) higienizar sempre as mãos com água, sabão e álcool, seguindo protocolo.  

 

4 OFERTA DE SERVIÇOS ONLINE  

 

Os serviços descritos a seguir serão prestados pelos canais de comunicação: e-

mail, telefone e ferramentas de vídeo. 

 

a) cadastro de bibliotecas virtuais; 

b) agendamento para utilização de computador e internet; 

c) agendamento para de dúvidas sobre ABNT e pesquisas em Bases de Dados; 

d) atendimento por videoconferência para dúvidas ABNT e pesquisas em Bases 

de Dados, preferencial para alunos que estejam realizando TCC’s ou 

trabalhos acadêmicos; 

e) atendimento para dúvidas a respeito das Biblioteca Digitais e informações 

gerais; 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As recomendações apresentadas neste documento podem ser alteradas e 

adequadas, se necessário, de acordo com a necessidade conveniente ao momento de 

aplicação das mesmas, considerando a ampla divulgação à comunidade acadêmica 

das modificações no funcionamento da Biblioteca e atribuindo destaque aos serviços 

online. 

O protocolo de biossegurança deve ser respeitado por toda comunidade 

acadêmica, principalmente a permanência de máscara em todo ambiente da Biblioteca. 



 

 
4 

 

Bibliotecárias 

Kádima do Carmo Silva - CRB1/ 3302 

Tatiane Dias Melo de Lima - CRB1/ 2555 

 

 

REFERÊNCIA 

 

COMISSÃO BRASILEIRA DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS - CBBU. Recomendações da 
Comissão Brasileira de Bibliotecas - CBBU para elaboração de planejamento de reabertura das 
bibliotecas universitárias. São Paulo: FEBAB, 2020. Disponível 
em:  http://www.febab.org.br/cbbu/wp-content/uploads/2020/05/Recomenda%C3%A7%C3%B5es-14-
de-maio-1.pdf. Acesso em: 08 jul. 2020. 

 


