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USO DE MÁSCARA

O uso de máscaras é
obrigatório nos espaços das
bibliotecas.

ESPAÇOS DAS BIBLIOTECAS

Algumas bibliotecas ou espaços
estarão fechados ou o uso será
restrito, com limitação de
pessoas e com distanciamento
de 1,5m entre elas.
Consulte
informações
bibliotecas, clicando aqui.

das

SALAS DE ESTUDOS

As salas de estudo em grupo
e
os
laboratórios
de
informática
estarão
desativados
no
segundo
semestre de 2020.

CONSULTA LOCAL

Está suspensa a consulta
local de periódicos/revistas
e jornais. Para consultas
pontuais é obrigatória a
utilização de luvas.

MANEIRAS EFICAZES
D E E SSERVIÇOS
TUDAR ANTES
DOS EXAMES
EMPRÉSTIMOS DE
MATERIAIS

ACESSO AO ACERVO

Empréstimos poderão ocorrer
mediante agendamento ou
atendimento presencial, com
controle
de
entrada
de
usuários.
Os
serviço
de
Empréstimos entre Bibliotecas,
em função da restrição de
acesso às instituições e serviço
de malote estão suspensos.

O acesso ao acervo será
restrito aos funcionários das
bibliotecas.
Recomenda-se
consulta prévia, via internet,
ao catálogo da biblioteca,
assim como outros serviços e
produtos. Ver recomendação
de atendimento virtual.
RENOVAÇÃO

O SBU renovará os materiais
automaticamente durante o
período de suspensão das
atividades presenciais na
Universidade

EMPRÉSTIMOS DE
FONES, TESOURAS E
ADAPTADORES

Estarão
suspensos
os
empréstimos de materiais de
uso comum.
DEVOLUÇÃO
As
devoluções
serão
recebidas exclusivamente em
caixas 24 horas ou em caixas
adaptadas para este fim e os
materiais recém-devolvidos
ou manuseados pelo usuário
serão
deixados
em
quarentena pelo período de
nove (9) dias.

MANEIRAS EFICAZES
ATENDIMENTOS
DE ESTUDAR ANTES
DOS EXAMES

PRIORIZAÇÃO DE
ATENDIMENTO VIRTUAL

Será
priorizado
os
atendimentos por chat, email, redes sociais, whatsapp
e telefone, diminuindo o
tempo de circulação nas
bibliotecas. Clique aqui e
confira.
LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDAE

No atendimento de usuário
surdo, onde a leitura labial
e/ou oralização é necessária,
os
funcionários
deverão
utilizar protetor facial (face
shield). Da mesma forma o
uso de protetor facial será
obrigatório
para
o
profissional de atendimento
a usuário que necessita de
comunicação tátil e ou de
guia para mediação ou
locomoção
FORNECIMENTO DE
CONTEÚDO ELETRÔNICO
Priorização de Divulgação de
conteúdos eletrônicos: artigos,
e-books, bases de dados, etc.

DIRETRIZES DE RETORNO
DO SBU
Consulte
as
orientações
adicionais do retorno Gradual
das
Bibliotecas
no
link:
http://www.sbu.unicamp.br/sbu
/wpcontent/uploads/DiretrizesSBU_
Retorno-atividades_COVID_239ReuniaoColegiado.pdf

MANEIRAS EFICAZES
ATENDIMENTOS
DE ESTUDAR ANTES
DOS EXAMES

TREINAMENTOS

Os treinamentos presenciais
estão suspensos e serão
oferecidos treinamentos em
formato virtual. Clique aqui e
confira
a
relação
de
treinamentos oferecidos pelo
SBU.

CONTATOS DA
BIBLIOTECA BETH LOBO
PAGU
CESOP

bibpagu@unicamp.br
acervocesop@unicamp.br

@bibpagu
@bibliotecapagu

Acesse a Cartilha elaborada
para o convívio seguro nos
campi da Unicamp. Clique
aqui e confira o plano de
retorno
os
protocolos
específicos e muito mais.
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