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APRESENTAÇÃO 

 

Este é um guia de funcionamento para uso nas Bibliotecas da Universidade de 

Pernambuco (UPE) na ocasião de retorno das atividades acadêmicas e funcionamento durante 

a pandemia Covid-19. Foi elaborado pelo Núcleo de Gestão de Bibliotecas e Documentação 

(NBID) com colaboração dos Bibliotecários (as) da instituição. 

O documento tem por objetivo definir critérios e ações que visam a segurança de 

usuários e funcionários das Bibliotecas, tendo em vista que uma das principais atividades da 

Biblioteca é justamente o compartilhamento de objetos, no caso, o empréstimo do livro 

impresso, e também o atendimento de pessoas.  

As fontes de informação utilizadas para construção deste documento são confiáveis e 

representam o conhecimento na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação que está 

disponível até o momento. No entanto, sabe-se que o cenário desta pandemia poderá mudar 

rapidamente e as informações e soluções aqui apresentadas, deverão sofrer alterações quando 

consideradas necessárias. Sendo assim, este documento será atualizado conforme as mudanças 

forem identificadas pela equipe do NBID. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou situação 

de emergência de saúde pública mundial, causada pelo surto do novo coronavírus. A doença 

havia sido descoberta na China, em dezembro de 2019, e recebeu o nome de Covid-19. No 

Brasil, os primeiros casos apareceram em fevereiro de 2020, e logo se alastraram pelos estados. 

Assim sendo, o Consórcio Pernambuco Universitas e os Institutos Federais do Estado de 

Pernambuco decidiram por suspender as atividades acadêmicas presenciais no período 

compreendido entre 16 e 31 de março de 2020. Em seguida sendo prorrogado o prazo por tempo 

indeterminado e, atualmente, o retorno das atividades acadêmicas com a realização de aulas 

remotas está previsto para o dia 8 de setembro de 2020.  

Desta forma, NBID apresenta este documento que tem por objetivo indicar as diretrizes 

de funcionamento das Bibliotecas da UPE, na ocasião de retorno das atividades acadêmicas. 

Para tanto, são colocadas recomendações gerais, fases de reabertura das Bibliotecas, tratamento 

dado ao material emprestado e aos acervos, procedimentos de higienização dos ambientes e de 

proteção individual dos colaboradores das Bibliotecas e os serviços que podem continuar a ser 

oferecidos durante período de circulação do novo coronavírus ou enquanto não houver vacinas 

nem tratamentos adequados.  

Para elaboração deste documento considerou-se as recomendações de entidades 

nacionais e internacionais representativas na área de Ciência da Informação e Biblioteconomia, 

a saber: Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU), Federação Brasileira das 

Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (FEBAB) e American 

Library Association (ALA). Baseou-se também na primeira versão das Diretrizes para o 

funcionamento das Bibliotecas da USP, publicada em 21 de abril de 2020, no Plano de 

convivência e atividades econômicas, elaborado pelo Governo do Estado de Pernambuco e 

publicado no dia 09 de junho deste ano. Por fim, respaldou-se nas orientações do Ministério 

da Educação (MEC) que recentemente publicou o Protocolo de biossegurança para retorno 

das atividades nas Instituições Federais de Ensino. Todos referenciados no final deste 

documento.  

Tendo em vista as condições distintas nas quinze Bibliotecas da UPE (quantidade de 

colaboradores, espaços, acervo, números de exemplares emprestados, quantidade de alunos 

inscritos, etc.), e ainda visando promover a saúde e proteção dos usuários e dos colaboradores, 

com mínimo de prejuízo possível das atividades e serviços ofertados pelas Bibliotecas, buscou-

se elaborar uma diretriz que abranja as necessidades de cada uma das Bibliotecas da UPE, 
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porém, respeitando as suas particularidades e limitações.  

Em complemento a este documento, estão anexadas duas tabelas, a primeira (Apêndice 

A) contém dados sobre o total de funcionários das Bibliotecas, com destaque para o número 

daqueles que se enquadram em grupo de risco. A segunda tabela (Apêndice B), traz o montante 

de livros e usuários pendentes, além de indicação de local para isolamento dos exemplares 

pendentes de devolução. Para melhor entendimento e visualização, foi incluída também uma 

cartilha (Apêndice C), com informações simplificadas sobre as fases de reabertura para 

atendimento das Bibliotecas. No Apêndice D encontram-se as artes com os serviços 

informacionais oferecidos pelo NBID e no Apêndice E está o cartaz de funcionamento das 

Bibliotecas com medidas preventivas à COVID-19 durante permanência no ambiente, para ser 

usado no momento de retomada das atividades das bibliotecas. 

Cabe aqui um esclarecimento a respeito da preservação de materiais bibliográficos, que 

compõem o acervo das Bibliotecas. Os profissionais Bibliotecários são os Gestores das 

Bibliotecas e responsáveis pela preservação e conservação das coleções. Vale salientar, que 

livros são materiais bibliográficos tombados como patrimônio público. Dessa forma, a 

desinfecção de materiais bibliográficos com qualquer tipo de produto químico é repudiada, 

visto que pode causar danos irreparáveis aos materiais. Além disso, não traria benefício algum 

à Biblioteca ou a seus usuários, mostrando-se uma ação desnecessária. O isolamento do material 

por um determinado número de dias é a ação preferível para assegurar a integridade do material 

e a segurança dos alunos e funcionários das Bibliotecas. 
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2 CENÁRIO ATUAL DAS BIBLIOTECAS 

 

As Bibliotecas da Universidade de Pernambuco estão atualmente com atendimento 

presencial suspenso devido a pandemia do novo coronavírus. A interrupção das atividades 

acadêmicas ocorreu em 16 de março de 2020 e desde então, as Bibliotecas realizam as suas  

atividades remotamente, com disponibilização dos serviços informacionais totalmente online: 

atendimentos, esclarecimento de  dúvidas e orientações, elaboração de fichas catalográficas, 

treinamentos, reuniões, levantamento bibliográfico, divulgações acadêmicas, acesso ao Sistema 

Pergamum para serviços rotineiros, emissão de comprovantes e declarações, realização de 

cursos de capacitação, entre outros; exceto pelos empréstimos e devoluções dos livros físicos. 

Ressalta-se que é imprescindível buscar a ampliação de mais serviços online, bem como 

recomenda-se que haja redução na oferta dos serviços presenciais. 

Antes da suspensão das atividades registrou-se o empréstimo de 1.9791 exemplares, para 

1.283¹ usuários da Instituição. Esse material bibliográfico continua emprestado e precisa ser 

devolvido com o máximo de segurança, uma vez que deve ser tratado como supostamente 

contaminado. Logo, medidas como espaço para recebimento e agendamento para devolução 

precisam ser definidas pelas Bibliotecas, salvaguardando as particularidades de cada uma. 

Sabe-se que as Bibliotecas são lugares naturalmente insalubres, onde se proliferam 

microorganismos (como fungos e bactérias). Também é de conhecimento que as Bibliotecas 

são ambientes de uso coletivo e, de compartilhamento de materiais bibliográficos e 

equipamentos. Neste momento de crise sanitária, a limpeza nas Bibliotecas deve ser 

priorizada, inclusive com higienização frequente e periódica. A título de esclarecimento, a 

higienização é recomendada apenas para espaços físicos e superfícies, ressalta-se que não se 

usa produto químico, de nenhum tipo, em acervos bibliográficos 

Algumas Bibliotecas da UPE adotam o sistema aberto de acesso ao acervo, ou seja, 

usuários têm livre circulação entre as estantes. Portanto, a fim de evitar a disseminação do vírus, 

deve-se impedir a circulação e aglomeração de pessoas próximas ao acervo. Além disso, 

para atender às recomendações do Governo do Estado de Pernambuco, publicadas no 

documento “Plano de Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19”, será 

necessário adaptar os espaços das Bibliotecas para promover segurança e proteção de todos, 

atendendo as recomendações sanitárias publicadas até o momento, tais como: distanciamento, 

uso de máscaras e equipamentos de proteção individual, limpeza periódica, disponibilização de 

 
1 Dados extraídos do relatório 76 do sistema Pergamum em 18 de junho de 2020, com o período compreendido entre 

01/01/2020 e 31/07/2020. 



 
 

9 

álcool 70%, etc. 

Diante do exposto, recomenda-se que a reabertura das Bibliotecas da UPE ocorra em 

três fases distintas e graduais, a conhecer: Fase 1 - Organização interna, trata-se do  momento 

de reestruturação dos espaços e ambientes; Fase 2 - Recebimento dos livros emprestados, 

corresponde a devolução dos livros e recolhimento para o período de isolamento; e a Fase 3 - 

Funcionamento parcial, onde será realizada a reabertura dos serviços informacionais com 

restrições. Vale ressaltar que todas as fases supracitadas se encontram descritas no Capítulo 4. 
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3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 

 

Para prevenir a infecção com SARS-CoV-2, aos colaboradores das Bibliotecas que 

trabalham diretamente com atendimento ao público, recomenda-se o uso de dispositivos de 

proteção respiratória e de mucosa: 

a) máscaras N95 ou PFF-1S com válvula (modelo ideal) para todos os 

colaboradores, na ausência utilizar máscaras cirúrgicas ou de tecido em algodão, 

confeccionado em três camadas. Em decorrência da escassez de Equipamentos 

de proteção Individual (EPI’s), a Anvisa autorizou o uso de máscaras artesanais, 

desde que observado todas as orientações para confecção. Ressalta-se que esta 

medida diminui o custo e o impacto no meio ambiente, o uso das máscaras N95 

ou PFF-1S por 15 dias corridos, também foram liberados pela Anvisa, desde que 

tomados os cuidados no uso e guarda 

b) luvas nitrílicas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, aos 

colaboradores que trabalham com recebimento de material emprestado; 

c) aventais de proteção corporal descartáveis, aos colaboradores que farão o 

recebimento, devolução e quarentena dos livros emprestados; e 

d) óculos de proteção ou de visor facial de acetato (do tipo face shield), ambos 

reutilizáveis, aos colaboradores que trabalham diretamente com o atendimento 

ao público. 

 

Aconselha-se também a aquisição de borrifadores e dispensers para facilitar a limpeza 

dos ambientes e das mãos. A instalação de placas de acrílico em pontos de atendimento 

também reduz o risco de contaminação. Já nas entradas das Bibliotecas, a utilização de 

barreiras de contenção para os pés e de termômetros corporais infravermelhos que ajudam 

no controle de acesso. Este último item (termômetro) pode ser dispensado, caso a unidade 

estabeleça seu uso nos seus acessos de entrada. 

Para garantir a segurança dos usuários (comunidade acadêmica e público geral), a 

limpeza das Bibliotecas deve ser priorizada, sendo necessário realizar a higienização 

frequente e periódica dos espaços e das superfícies: balcão de atendimento, mesas, cadeiras, 

maçanetas, portas de vidro, entre outros. Os produtos recomendados para higienização 

compreendem o álcool em gel 70%, para limpeza das mãos; álcool líquido 70%, para limpeza 

das superfícies; água sanitária, sabonete líquido neutro, detergentes e desinfetantes, para 

limpeza dos espaços. 
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3.1 Condutas pessoais dos colaboradores para os cuidados com a saúde 

 

É importante oferecer treinamento aos colaboradores sobre as práticas de cuidado com 

a saúde para evitar o contágio, bem como a forma correta de utilização dos equipamentos de 

proteção individual e, ainda, sobre o correto manuseio do acervo em isolamento.  

Considerando o “Plano de Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19” 

e Recomendações gerais da CBBU, será necessário adotar condutas pessoais para evitar a 

disseminação do vírus, conforme a seguir: 

a) manter pelo menos 1,5 metro de distância entre colaboradores; 

b) utilizar os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) necessários como 

máscara, protetor facial e luvas; 

c) evitar levar pertences pessoais desnecessários ao ambiente de trabalho; 

d) utilizar calçado fechado durante o expediente de trabalho; 

e) manter cabelos compridos amarrados/presos; 

f) manter as unhas curtas; 

g) evitar o uso de adornos como anéis, alianças, pulseiras, relógios, etc.; 

h) evitar a prática de cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; e 

i) evitar o compartilhamento de utensílios de uso pessoal, equipamentos e 

ferramentas de trabalho como canetas, telefone celular, trenas, espátulas, entre 

outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

4 FASES DE FUNCIONAMENTO 

 

Para assegurar a proteção dos usuários, servidores e funcionários das Bibliotecas e 

também do próprio acervo, o NBID recomenda que a reabertura das Bibliotecas aconteça de 

maneira gradual, em três fases distintas e sequenciais, descritas a seguir. 

 

4.1 Fase 1 - Organização interna 

 

A Biblioteca passará por um processo de reorganização interna para higienização das 

áreas comuns, vistoria, manutenção e instalação de novos equipamentos e treinamento das 

equipes. Além disso, será preciso realizar a reordenação dos espaços, sinalização e demarcação 

de distâncias nos pisos para orientação dos usuários e funcionários. 

Será imprescindível verificar a organização do mobiliário para manter somente o que 

for necessário e o que pode ser higienizado. A Biblioteca deverá fazer o planejamento do 

serviço de solicitação de empréstimo por agendamento (a ser implementado na Fase 3 - 

Funcionamento parcial), assegurando que o usuário permaneça o menor tempo possível no 

ambiente da Biblioteca. 

Ainda nesta fase, as Bibliotecas deverão preparar a sala (ou espaço) para isolamento dos 

livros devolvidos, e os locais que serão bloqueados para a circulação de pessoas (salas de estudo 

em grupo, laboratórios de informática, entre outros). 

A demarcação de faixas no chão para quem aguarda o atendimento seguirá conforme 

recomendações do Governo do Estado de Pernambuco, divulgadas no documento “Plano de 

Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19”, que orienta o distanciamento de 1.5 

metro entre as pessoas.  

É importante aludir que os gestores das Bibliotecas deverão alinhar a reorganização 

interna da Biblioteca com as diretrizes formuladas pela Comissão de Biossegurança do seu 

Campus. 

 

4.2 Fase 2 - Recebimento dos livros emprestados 

 

Os acervos das Bibliotecas podem ser transmissores do vírus, uma vez que este se 

deposita e persiste nas superfícies por alguns dias. O tempo de resistência do vírus é variado, a 

depender do material. São necessários 09 dias para que o vírus desapareça por completo no 

plástico e 24h para que não seja mais encontrado no papel. Assim, para segurança dos servidores 
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das Bibliotecas e dos usuários, o material que se encontra emprestado será tratado como 

potencialmente contaminado.  

A utilização de substâncias nocivas ao material bibliográfico, tais como: álcool, 

detergente, sabão, água sanitária, luz do sol, álcool etílico e isopropílico, amônia quaternária, 

hipoclorito, etc.; podem causar danos permanentes e prejuízos ao patrimônio público. Embora 

a Biblioteca tenha como uma de suas principais diretrizes a disseminação da informação, a 

mesma também tem por obrigação o dever de preservar o conhecimento presente nas suas 

coleções. Portanto, não haverá higienização do material devolvido, que ficará em isolamento 

por período mínimo de nove dias, contados a partir da data da devolução do material na 

Biblioteca. No momento, não existem informações conclusivas a respeito do período correto de 

isolamento do material, a recomendação de nove dias é ato de prudência, tendo em vista que 

estamos tratando de vidas das pessoas (alunos e funcionários). 

Ao receber o material, o funcionário da Biblioteca, munido de EPI’s, fará a devolução 

no Sistema Pergamum, modificando a localização do documento para “Quarentena”. Quando 

encerrado o período de 9 dias, o material poderá ser finalmente manejado e encaminhado para 

guarda no acervo ou para novo empréstimo.  

Ressalta-se que durante o período de isolamento, os livros deverão ser armazenados em 

ambiente arejado, isolado, livre de circulação de pessoas e preferencialmente em posição 

vertical para que se facilite a circulação de ar, conforme definição apresentada no Apêndice A, 

deste documento. 

 

4.3 Fase 3 - Funcionamento parcial 

 

Os procedimentos de funcionamento parcial das Bibliotecas devem ser prolongados 

enquanto o vírus estiver em circulação ou não existir vacinas ou medicamentos apropriados.  

Os serviços presenciais e de atendimento ao público devem ser reduzidos ao mínimo 

possível, visando o máximo de segurança em relação à exposição das pessoas ao vírus e 

garantindo a continuidade dos serviços, mesmo com restrições. Vale destacar sempre a 

importância de priorizar os serviços informacionais online. 

Desta forma, sugere-se a diminuição do horário de funcionamento das Bibliotecas, 

visto que haverá redução do quadro presencial de servidores pertencentes ao grupo de risco e 

também daqueles que poderão apresentar sintomas da doença, e deverão ser afastados. Neste 

sentido, aconselha-se também a introdução de rodízio de colaboradores, o que ainda 

promoveria a redução do número de pessoas presentes por longos períodos em um mesmo 
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ambiente.   

As Bibliotecas que possuam os acervos com acesso irrestrito precisam impedir a livre 

circulação e o manejo dos materiais bibliográficos disponíveis nas estantes. Logo, aconselha-

se que apenas os colaboradores das Bibliotecas possam manejar os livros e transitar pelas 

estantes. 

Os ambientes das Bibliotecas de uso comum devem permanecer fechados. É o caso das 

salas de estudo em grupo e individual, laboratórios de informática, banheiros, bebedouros, 

dentre outros. 

 

4.3.1 Novos empréstimos 

 

Para realização de novos empréstimos, recomenda-se: 

a) o acervo ficará fechado para circulação de toda a comunidade acadêmica, livre 

apenas para os colaboradores das Bibliotecas; 

b) os livros estarão disponíveis para empréstimo somente depois do cumprimento 

do isolamento de nove dias; 

c) os novos empréstimos poderão ser realizados mediante agendamento com a 

Biblioteca por meio do sistema de gerenciamento de Bibliotecas Pergamum (em 

“Acesso do Usuário”) ou em um período definido para atendimento presencial 

(confirmado em e-mail institucional), que poderá ser realizado em intervalo de 

tempo reduzido, de acordo com as possibilidades de cada Biblioteca e dos seus 

colaboradores.  

 

4.3.2 Novas devoluções 

 

No âmbito da realização das novas devoluções, as Bibliotecas deverão seguir o mesmo 

procedimento descrito no capítulo 4.2, isto é, obedecer ao isolamento de nove dias em local 

separado do restante do acervo e livre de circulação de pessoas, mesmo para os colaboradores 

da Biblioteca. Para esta atividade, o colaborador deve estar devidamente protegido ao fazer uso 

dos EPI’s, recomendados no capítulo 3. 

 

4.3.3 Outros serviços e atendimentos 

 

 Os serviços informacionais que podem ser oferecidos remotamente pela Biblioteca 
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devem ser priorizados, e novos serviços devem ser adaptados para atuação online. A Biblioteca 

poderá oferecer cursos, suportes e orientações por meio de plataformas conhecidas: Google 

Meet, Google Classroom e Skype. Ainda deverá existir investimento na aquisição de webcams 

e microfones para equipar a Biblioteca diante da nova modalidade de atendimento e prestação 

dos serviços. 

É preciso que a Biblioteca estimule o consumo de materiais digitais e online, destacando 

bases de dados gratuitas, assinaturas digitais da Atheneu e Ovid, e o Portal de Periódicos da 

Capes; todos oferecidos gratuitamente pelo NBID. É interessante também implementar ou 

desenvolver melhorias no oferecimento de internet via wifi, para acesso do Acervo Digital da 

UPE.  

As obras recebidas por doação, normalmente necessitam de uma atenção especial para 

análise do conteúdo e do estado de conservação. Neste momento, a aquisição de materiais 

recebidos por doação, além da atenção que já requerem, devem obedecer aos mesmos 

procedimentos de isolamento e proteção para os colaboradores e acervo. É recomendável que 

o recebimento de doações seja suspenso temporariamente, considerando evitar uma possível 

contaminação desnecessária, dificuldade de espaço para isolamento desse material, redução do 

quadro de colaboradores e também do horário de atendimento das Bibliotecas.  

As Bibliotecas deverão informar aos usuários sobre todos os processos de higienização 

dos espaços, do período de isolamento dos livros e sobre os serviços oferecidos durante a 

pandemia. Neste momento, é muito importante que as Bibliotecas das Unidades de Ensino, 

individualmente, também desenvolvam canais de comunicação online com os usuários. Além 

de divulgar os perfis do NBID nas redes sociais (Instagram e YouTube). 

As reuniões presenciais das equipes devem ser evitadas, para tanto, recomenda-se a 

realização de reuniões online, ou então em ambientes abertos e arejados ou ao ar livre.  

Por fim, recomenda-se que as próximas aquisições de material bibliográfico sejam 

direcionadas a ampliação do acervo digital da Universidade, com compra de livros digitais, 

assinaturas de bases de dados e outros recursos informacionais. Além da manutenção dos 

contratos vigentes.   
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5 NOVOS SERVIÇOS 

 

 Além da manutenção de todos os serviços que já eram oferecidos online, as Bibliotecas 

desenvolveram novos serviços que estão voltados para este momento de pandemia e isolamento 

social. Para suprir essa nova demanda, o NBID criou comissões com projetos diferenciados e 

envolvendo Bibliotecários da UPE, com  foco  no atendimento online, realização de 

treinamentos, criação de vídeos tutoriais e novos canais de comunicação em redes sociais, a 

conhecer:  

a) Comissão do Site do NBID: está em desenvolvimento a criação da plataforma, 

que reunirá todos os serviços oferecidos pelas Bibliotecas e oferecerá mais 

facilmente o acesso ao acervo digital da UPE, ao catálogo das Bibliotecas e à 

informações atualizadas sobre pesquisa científica; 

b) Comissão de Eventos Online: visa a realização de treinamentos para usuários 

e educação continuada para atualização de conhecimentos dos Bibliotecários 

(as), atendentes e estagiários (as) das Bibliotecas; oferecidos remotamente e por 

meio de palestras, minicursos, oficinas, etc.; 

c) Comissão de desenvolvimento de Estudos de Usuários: objetiva conhecer as 

necessidades dos usuários e diagnosticar a satisfação do uso das Bibliotecas da 

UPE, além de identificar sugestões de melhorias para os serviços informacionais 

e atividades oferecidas pelas Bibliotecas; 

d) Comissão de Marketing: construção de ações voltadas para o marketing das 

Bibliotecas da UPE, com criação de conteúdos nas redes sociais Instagram e 

Youtube, a partir da produção de vídeos tutoriais e conteúdos informacionais e 

didáticos;  

e) Comissão de Recursos Informacionais Gratuitos: realização de levantamento 

de bancos e bases de dados que já se encontram oferecidas gratuitamente na 

Plataforma UPE Digital, para auxiliar com suporte pedagógico aos cursos da 

Universidade; e 

f) Comissão de Acervo Digital: desenvolvimento das coleções digitais da 

Universidade, realização de treinamento e divulgação das mesmas. 
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APÊNDICE A – Quantitativo de livros pendentes e local de quarentena nas Biblioteca 

 

BIBLIOTECA 
USUÁRIOS 

PENDENTES 

LIVROS 

EMPRESTADOS  

(1° SEM. 2020) 

LOCAL DE QUARENTENA DOS 

LIVROS 

ARCOVERDE 0 0 

Os exemplares ficarão armazenados na 

biblioteca, em sala de estudo desativada, 

distante de circulação. Ficarão dispostos 

sobre a mesa de estudo. 

CAMARAGIBE 0 0 

O Campus Camaragibe não possui 

exemplares emprestados para realização 

de quarentena. 

CARUARU 6 8 

Os exemplares ficarão armazenados na 

biblioteca, em espaço reservado e 

isolado. Serão dispostos em estante, na 

posição vertical, sem contato com outros 

materiais ou exemplares não 

contaminados. O espaço não possui 

chave, mas o acesso de pessoas é 

impedido. 

ESEF 33 39 

Os exemplares ficarão armazenados na 

biblioteca, em sala desativada de estudo 

em grupo. Serão dispostos em mesa. A 

sala possui chave e está livre da 

circulação de pessoas. 

FCAP 50 97 

Os exemplares ficarão armazenados na 

biblioteca, em espaço reservado e isolado. 

Serão dispostos em estante, na posição 

vertical, sem contato com outros materiais 

ou exemplares não contaminados. O 

espaço é de acesso restrito. 

FCM 218 285 

Os exemplares ficarão armazenados na 

biblioteca, em sala desativada de estudo 

em grupo. Serão dispostos em mesa. A 

sala não possui chave, mas fica fora da 

circulação dos usuários. 

FENSG 57 77 Não informado. 

GARANHUNS 289 518 

Os exemplares ficarão armazenados na 

sala de estudo desativadas da biblioteca. 

A sala fica em um espaço que será 

isolado para circulação de usuários. O 

espaço já possui estante vazia para dispor 

os livros devolvidos na posição vertical . 
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MATA NORTE 303 404 

Os materiais  devolvidos ficarão em 

espaços reservados dentro das 

bibliotecas, em estantes afastadas do 

acervo e do espaço de circulação de 

pessoas. Seguindo as recomendações 

estabelecidas. 

MATA SUL 11 19 Não informado. 

PETROLINA 145 230 

Os exemplares devolvidos ficarão em um 

espaço reservado dentro da biblioteca, 

dispostos nas mesas em posição vertical, 

e seguindo as orientações pontuadas. 

POLI 162 259 

O material ficará armazenado na sala do 

depósito, que não é o ideal, pois já 

contém muita coisa, mas fica isolado do 

acervo e tem ventilação natural.  

PROCAPE 5 10 Não informado. 

SALGUEIRO 12 18 

Os exemplares ficarão armazenados na 

biblioteca em um local reservado, sem o 

contato dos usuários e conforme 

orientação de quarentena do material 

recebido. 

SERRA TALHADA 0 0 

Os exemplares ficarão armazenados na 

biblioteca, em local reservado no fundo 

da sala de leitura. Serão dispostos em 

mesa. O local é afastado do acervo e do 

espaço de circulação de pessoas. 
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APÊNDICE B – Total de funcionários e grupo de risco nas Bibliotecas 

 

BIBLIOTECA TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 
GRUPO DE 

RISCO 

Arcoverde 

Bibliotecários Remoto - Garanhuns 

0 

Servidores administrativos 0 

Terceirizados 0 

Estagiários 0 

Camaragibe 

Bibliotecários  2 

 1 

Servidores administrativos 0  

Terceirizados 1  

Estagiários 0 

Caruaru 

Bibliotecários Remoto – NBID 

1 

Servidores administrativos 2* 

Servidores temporário 1* 

Terceirizados 0 

Estagiários 0 

ESEF 

Bibliotecários Remoto - NBID 

0 

Servidores administrativos 0 

Terceirizados 2 

Estagiários 0 

FCAP 

Bibliotecários 1 

3 

Servidores administrativos 2 

Terceirizados 3 

Estagiários 0 

FCM 

Bibliotecários 1 

1 
Servidores administrativos 0 
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Terceirizados 4 

Estagiários 0 

FENSG 

Bibliotecários 1 

1 

Servidores administrativos 0 

Terceirizados 2 

Estagiários 0 

Garanhuns 

Bibliotecários 3 

2 

Servidores administrativos 4 

Terceirizados 1 

Estagiários 0 

Mata Norte 

Bibliotecários 1 

0 

Servidores administrativos 2 

Terceirizados 0 

Estagiários 1 

Mata Sul 

Bibliotecários Remoto - Mata Norte 

0 

Servidores administrativos 0 

Terceirizados 0 

Estagiários 1 

Petrolina 

Bibliotecários 3 

3 

Servidores administrativos 2 

Terceirizados 0 

Estagiários 5 

POLI 

Bibliotecários 1 

1 

Servidores administrativos 1 

Terceirizados 1 

Estagiários 4 
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PROCAPE 

Bibliotecários  2 

0  

Servidores administrativos 0  

Terceirizados 0  

Estagiários 0  

Salgueiro 

Bibliotecários 1 

0 

Servidores administrativos 0 

Terceirizados 0 

Estagiários 2 

Serra Talhada 

Bibliotecários 1 

0 

Servidores administrativos 1 

Terceirizados 0 

Estagiários 0 
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APÊNDICE C – Fases de reabertura para atendimento das Bibliotecas 

 

Covid-19                                                                                   

Protocolo de funcionamento 

para reabertura das Bibliotecas 

da UPE                             

- Fases de abertura 
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APÊNDICE D – Serviços informacionais das Bibliotecas 
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APÊNDICE E – Cartaz Biblioteca com medidas preventivas à COVID-19 

 


