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1. INTRODUÇÃO 

Estimada Comunidade Acadêmica. 

 O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná (UniSL), sensível ao contexto de 

pandemia pela COVID-19, e atento às particularidades da região de inserção da 

Instituição, busca através deste Protocolo para retorno das atividades orientar a todos, 

e de forma especial a seus alunos, docentes e técnicos-administrativos ao retorno 

gradual e seguro às atividades presenciais.  

É importante enfatizar o significativo risco à saúde pública que a COVID-19 

representa e a busca constante dos órgãos governamentais e a OMS, Organização 

Mundial da Saúde para coordenar respostas de prevenção e combate à doença. As 

interações entre instituições governamentais, evidências científicas e políticas 

públicas, reforçam a urgência na tomada de decisão enfrentar e mitigar os impactos 

do novo Coronavírus. 

O comportamento e a transmissão da doença exigem uma reorganização das 

estruturas tradicionais. Aliado ao cuidado da saúde, proteção e bem-estar de todos o 

UniSL realizou o fechamento temporário e a substituição das aulas presenciais por 

aulas remotas conforme orientado e respaldado nos Decretos Estaduais e Federais 

como forma de prevenir, conter e mitigar a propagação do novo Coronavírus.  

Foi pensando no bem-estar da comunidade acadêmica e na continuidade das 

ações que apresentamos este protocolo como as orientações de conduta a serem 

seguidas por todas as pessoas que frequentam o UniSL Ji-Paraná durante o período 

de distanciamento social seletivo. O documento foi balizado nas orientações da OMS, 

Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Diretrizes estabelecidas pelos 

órgãos estaduais, municipais e pelo Grupo Afya Educacional, a fim de oportunizar as 

condições necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem presencial 

ocorra de maneira qualificada e segura, garantido a formação de todos os alunos que 

confiam no UniSL Ji-Paraná o sonho do Ensino Superior. 

É importante ressaltar que, considerando a dinâmica do cenário que envolve 

a pandemia causada pelo COVID-19, as recomendações presentes neste 

documento estão sujeitas à revisão contínua e podem ser modificadas se a situação 

epidemiológica assim o exigir. 
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2. ACESSO AO CAMPUS 

    Frente ao cenário de pandemia pelo COVID-19, o UniSL, seguindo as 

recomendações para enfrentamento da pandemia do Ministério da Saúde e da 

Organização Mundial de Saúde, estabeleceu diretrizes para reduzir os riscos de 

disseminação da doença entre seus alunos, docentes, técnicos-administrativos e 

demais pessoas que transitam pelo campus. 

   Para o acesso, será obrigatório seguir as orientações descritas neste 

documento e o descumprimento ou irregularidade que se atentar contra a segurança 

em saúde de si e dos demais, os responsáveis pela fiscalização orientarão que o 

usuário se retire do espaço do UniSL. 

 
3. ORIENTAÇÕES INDIVIDUAIS GERAIS 

• Pessoas que apresentem sintomas de Síndrome Respiratória Aguda, com ou 

sem confirmação diagnóstico para Covid-19, devem se manter afastadas das 

atividades presenciais, cumprindo rigorosamente as orientações e período de 

quarentena, estipulados por profissional da saúde; 

• Siga as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e 

espirros; 

• Evite cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; 

• Respeite o distanciamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) de outras 

pessoas; 

• Será realizada na entrada a aferição da temperatura corporal por um 

colaborador capacitado. Caso a temperatura corporal estiver acima de 37,3ºC, 

terá que retornar e será orientado a consultar um médico; 

• O uso da máscara cobrindo a boca e o nariz é obrigatório em todo o ambiente 

institucional, conforme orientação da autoridade sanitária. Vale ressaltar que a 

máscara é um item pessoal, ou seja, não pode ser compartilhada. Deve ser 

trocada sempre que estiver úmida. Portanto, traga sempre máscaras limpas em 

sua bolsa;   

• Evite passar as mãos no rosto, especialmente nos olhos, e sobre a máscara 

que está usando; 
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• Higienize as mãos constantemente com água e sabão. Na impossibilidade de 

acesso à água e sabão, higienize-as com álcool 70%; 

• O UniSL Ji-Paraná disponibilizará álcool 70% em gel ao longo da unidade, 

devidamente identificado por placas de orientação;  

• Distribuição em locais estratégicos de bebedouros com repositório de água 

mineral para uso contendo orientação referente a higienização das mãos; 

• Em todos os setores das instituições, o uso de copos, pratos, talheres e outros 

utensílios são pessoais e não devem ser compartilhados; 

• Redobre os cuidados com a higiene pessoal, bem como as roupas e objetos, 

pois o vírus pode permanecer vivo em diversas superfícies, inclusive nas 

roupas, sapatos, cabelos, bolsas, celulares, carteiras, mochilas, etc. A 

higienização das mãos, unhas, braços e antebraços é muito importante para 

evitar contaminação. 

 
4. ATENDIMENTO PRESENCIAL DA BIBLIOTECA SANTA BÁRBARA 

 A Biblioteca Santa Bárbara do UniSL tem por finalidade facilitar o acesso à 

cultura, à informação, à educação e ao lazer, contribuindo assim para a elevação do 

nível cultural e da qualidade de vida dos cidadãos. Pretende estimular o hábito pela 

leitura; dar condições para fruição da criação literária, científica e artística, 

proporcionando o desenvolvimento da capacidade crítica do indivíduo; conservar, 

valorizar, promover e difundir o patrimônio escrito para reforçar a identidade cultural 

nacional e regional; disseminar informação útil e atualizada, em diversos suportes, 

satisfazendo as necessidades da comunidade acadêmica.  

 A Biblioteca oferece espaços confortáveis e climatizados, buscando 

proporcionar um ambiente agradável e harmonioso favorável aos estudos. Um acervo 

que atende as necessidades informacionais dos usuários.  

 Dessa forma, nesse cenário de pandemia para o acesso a biblioteca foram 

necessárias, adequações nas atividades administrativas, levando-se em 

consideração as devidas precauções para o controle do novo Coronavírus nesses 

espaços educativos, por meio de ações e cuidados com a higiene e desinfecção do 

acervo e de todo o material presente na biblioteca.  

 A Biblioteca Santa Bárbara atendera a comunidade acadêmica com vínculo 

ativo com o Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná em regime de escala, com 
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horário reduzido e mediante agendamento, respeitando as exigências dos decretos 

governamentais e as determinações específicas do UniSL.  

 A equipe da Biblioteca está preparada para atender os seus usuários de forma 

segura, fazendo o uso de máscara, álcool gel e mantendo o distanciamento mínimo 

entre pessoas.   

 No entanto, demais ambientes da biblioteca como salas de estudo em grupos 

e computadores de pesquisa/consulta permanecerão isolados até que novas sanções 

de flexibilização de contingenciamento seja decretada. 

 
5. ACESSO A BIBLIOTECA 

Para acessar obras da biblioteca, serão adotadas as seguintes medidas de 

segurança: 

 

• Porta de entrada/saída da Biblioteca: a trava da porta estará fixada na 

posição aberta no horário de funcionamento da biblioteca, evitando que as 

pessoas façam uso das mãos para abri-la. 

• Higienização: ao adentrar o ambiente o usuário deverá higienizar as mãos com 

álcool em gel 70%. 

• Máscara: uso obrigatório por todas as pessoas. 

• Distanciamento: manter uma distância mínima de 1,5m (um metro e meio) 

entre as pessoas. 

 

6. INFRAESTRUTURA DA BIBLIOTECA 

 O espaço físico da Biblioteca atenderá as seguintes prerrogativas: 

• Limpeza: Ocorrerá diariamente no espaço físico, móveis, equipamentos de 

trabalho e acervo; 

• Ar condicionado: todos os aparelhos de ar condicionado da biblioteca 

passaram por limpezas mensalmente; 

• Balcão de Atendimento: terá demarcações no piso, a fim de delimitar espaços 

mínimos de distanciamento, além de álcool em gel 70% a disposição para uso. 

 
 



 

8 
 

 
7. ACESSO AO ACERVO 

 Apenas colaboradores da biblioteca terão acesso ao acervo a qual este estará 
em Isolamento com fita zebrada. 

 

8. SALAS DE ESTUDOS 

Os ambientes destinados para estudos individuais e coletivos ficarão fechados 
e isolados durante o período de contingenciamento. 

 

 

9. PESQUISA “IN LOCO” 

Os computadores de Pesquisa/Consulta permaneceram isolados (desligados e 
com fita zebrada) durante o período de contingenciamento. 

 

 

10. EQUIPE DE TRABALHO 

• Colaborador: deverá fazer o uso de máscaras durante todo o período de 

trabalho e luvas para manusear e receber os exemplares.  

 

• Estação de trabalho: ficará com o mínimo de objetos para uso, sendo proibido 

o compartilhamento. O balcão de atendimento será higienizado 

constantemente e logo após atendimentos, assim como teclados, mouses e 

entre outros. 

  

11. MATERIAIS DE USO E CONSUMO 

• Álcool em gel 70%: para higienização pessoal e de livros; 

• Máscaras: uso obrigatório e constante durante toda a permanência no campus; 

• Luvas: uso obrigatório para colaboradores para realizar o manuseio dos livros 

recebidos; 

• Fita zebrada: será utilizada para isolar o acervo, computador de pesquisa e 

salas de estudo; 

• Papel toalha: será utilizada para o auxílio na higienização dos livros. 
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12. EMPRÉSTIMO 

 Os Empréstimos serão através de agendamento. O usuário deverá enviar e-
mail com pelo menos 24h de antecedência (válido para dias úteis) 
para: biblioteca.santabarbara@saolucas.edu.br contendo os dados pessoais:  
 

• Nome completo;  
• RA (número de matricula);  
• E-mail.  

  Da obra solicitada deve enviar os dados:  

• Autor; 
• Título; 
• Número de chamada.  

13. RETIRADA DO LIVRO SOLICITADO 

 Para retirada, os usuários devem aguardar confirmação por e-mail, onde será 

informado a data e horário a ser retirado. Assim deve dirigir-se ao balcão de 

atendimento da biblioteca na data agendada. Informar seu RA (número de matricula) 

e Nome completo. Somente o próprio usuário que pode retirar o livro. 
 

14. CONSULTA DE LIVROS 

 A consulta ao acervo é feita por meio do catálogo on-line, disponível no Portal 

do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná / Biblioteca / Acervo (software 

bibliográfico Pergamum): http://pergamum.saolucas.edu.br/biblioteca/index.php. O 

usuário tem total acesso ao sistema de consulta, renovação, reserva, verificação de 

pendências, mediante Login e senha cadastrada na biblioteca. 

Exemplo de pesquisa no sistema da biblioteca “Pergamum”. 

 

mailto:biblioteca.santabarbara@saolucas.edu.br
http://pergamum.saolucas.edu.br/biblioteca/index.php
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O limite máximo do empréstimo a domicílio, por usuário: 

• Aluno de graduação – 04 livros (títulos diferentes) – 05 dias corridos; 
• Professor – 08 livros (títulos diferentes) – 10 dias corridos; 
• Funcionário – 06 livros (títulos diferentes) – 07 dias corridos. 

15. DEVOLUÇÃO   

 Não precisa agendar as devoluções. Basta dirigir-se ao balcão de 

atendimento na data estipulada para devolução, respeitando o distanciamento mínimo 

de 1,5m entre as pessoas.  

A devolução dos exemplares seguirá as premissas: 

1) Ao usuário entregar o exemplar, este será higienizado com álcool em gel 70% 
e papel toalha. 

2) Em seguida, será colocado em uma sala reservada, sinalizando com a data de 
devolução. 

3) Os materiais devolvidos ficarão em quarentena por 5 dias e, após esse 
período, serão higienizados antes de serem incorporados ao acervo para novos 
empréstimos. 
 

16. RENOVAÇÃO 

 Se precisar, você poderá renovar o livro na própria Biblioteca ou através do 

“Meu Pergamum”. Se feita pelo “Meu Pergamum” mediante Login (RA) e senha, 

renovação on line somente poderá ser realizada até 5 vezes consecutivas observando 

a data de entrega. Caso a obra tenha alguma reserva o usuário não poderá renová-

la. Para acesso a biblioteca: pesquisa, renovação, reserva, etc. Link do ACERVO 

(http://pergamum.saolucas.edu.br/biblioteca/index.php).  

 

http://pergamum.saolucas.edu.br/biblioteca/index.php
http://pergamum.saolucas.edu.br/biblioteca/index.php
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17. RESERVA  

 Reserva de livros pode ser realizada na própria Biblioteca ou pela Internet 
através do “Meu Pergamum”. Mediante Login e senha. 
 

18. DEVOLUÇÃO E MULTA POR ATRASO  

 As obras emprestadas deverão ser devolvidas até a data limite indicada. 

Quando houver atraso na devolução da obra, haverá cobrança de multa, calculada 

por dia de atraso sobre cada um dos materiais.  
 
 

19. IMPORTANTE SABER!  

 Os materiais devolvidos ficarão em quarentena por 5 dias e, após esse período, 
serão higienizados antes de serem incorporados ao acervo para novos empréstimos 
(desta forma, caso necessite de alguma obra devolvida, esta poderá estar em 
quarentena).  

Tanto colaboradores como estudantes que apresentarem sintomas como tosse 
leve ou febre baixa (acima de 37,3ºC), deve ficar em casa e manter o isolamento social 
até que os sintomas desapareçam. 

Horário de atendimento da Biblioteca: segunda a sexta feira das: 08h às 20h. 
Telefone: (69) 3411-2770 
Site: https://saolucasjiparana.edu.br/ 
Sistema Biblioteca: http://pergamum.saolucas.edu.br/biblioteca/index.php  
E-mail: biblioteca.santabarbara@saolucas.edu.br 

https://saolucasjiparana.edu.br/
http://pergamum.saolucas.edu.br/biblioteca/index.php
mailto:biblioteca.santabarbara@saolucas.edu.br
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