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Protocolo de funcionamento da BU/UFSC 

 

As Unidades da BU/UFSC deverão reabrir com a retomada total das atividades 

presenciais a partir do dia 04 de abril de 2022, respeitadas as medidas sanitárias 

estabelecidas neste protocolo, tendo em vista o contexto da pandemia de Covid-19.  

Os horários de funcionamento de cada Unidade da BU/UFSC poderão ser conferidos 

no quadro a seguir e estarão disponíveis no Portal da BU/UFSC: 

 

 

Unidade Horário de funcionamento  

Biblioteca Central – BC Das 7h30min às 20h 
*abertura da sala de estudos individuais aos 

sábados das 8h às 18h 

Biblioteca Setorial do Colégio Aplicação – 
BSCA 

Das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências 
Agrárias – BSCCA 

Das 7h às 18h 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da 
Educação – BSCED 

Das 8h às 18h 
a partir do dia 18/04 - das 8h às 20h 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da 
Saúde – Medicina – BSCCSM 

Das 8h às 17h 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências 
Físicas e Matemáticas – BSCFM 

Das 8h às 20h 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências 
Jurídicas – BSCCJ 

Das 8h às 18h (de 11 à 15/3) 
Das 8h às 20h, a partir de 18/3 

Biblioteca Setorial do Campus de Araranguá – 
BSARA 

até 14/04 - das 8h às 12h e das 13h às 17h 
sala de estudos - das 8h às 18h 

 
a partir de 18/04 - das 9:45 às 18:45 
sala de estudos - das 7:30 às 21:30 

https://portal.bu.ufsc.br/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/biblioteca-central/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bsca/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bsca/
https://portal.bu.ufsc.br/bibliotecas/biblioteca-setorial-do-centro-de-ciencias-agrarias
https://portal.bu.ufsc.br/bibliotecas/biblioteca-setorial-do-centro-de-ciencias-agrarias
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/ced/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/ced/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/bsccs/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/bsccs/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bscfm/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bscfm/
http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bsccj/
http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bsccj/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bsara/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bsara/


Biblioteca Setorial do Campus de Blumenau – 
BSBLU 

Entre 04 e 08/04 - das 9h às 18h 
A partir de 11/04 - das 9h às 21h 

Biblioteca Setorial do Campus de Curitibanos – 
BSCUR 

Das 8h às 12h e 13h às 17h 

Biblioteca Setorial do Campus de Joinville – 
BSJOI 

Das 8h às 17h  

Sala de Leitura de Curitibanos – SLCUR Entre os dias 04 a 18/04 a SLCUR ficará 
fechada, vai abrir a partir do dia 19/04, das 

13:15 às 17:15  

Sala de Leitura José Saramago – SLJS 
Das 7h30min às 17h30min  

 

 

1) Das medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento da BU/UFSC no 

contexto da pandemia de Covid-19.  

 

Os espaços das Unidades da BU/UFSC estarão abertos para acesso e uso pela 

comunidade interna e externa à UFSC, conforme os procedimentos descritos a seguir: 

 

a) para acessar os espaços das Unidades os usuários deverão comprovar situação 

regular quanto a vacinação da Covid-19, conforme regulamentações da UFSC. A 

comprovação se dará pela leitura de QRCode - para os usuários que inseriram os 

dados no sistema disponibilizado pela UFSC - e/ou apresentação da carteira de 

vacinação. Para as Unidades que não dispõem de serviço de portaria, os usuários 

que forem permanecer nas dependências das Unidades (espaços de estudos), 

deverão apresentar a comprovação do ciclo vacinal, diretamente para os atendentes; 

b) o uso de máscaras de proteção facial é obrigatório para o acesso e/ou permanência 

nas dependências das Unidades. Atentar para o uso correto das máscaras, que 

deverão cobrir nariz e boca, para que a medida de proteção seja efetiva; 

c) em ambientes, no interior das Unidades, que sejam destinados à alimentação e/ou 

refeições rápidas, poderá ser admitida a retirada das máscaras limitada ao tempo 

que os usuários, colaboradores e servidores estiverem se alimentando; 

d) as unidades poderão instituir o controle de acesso (mediante distribuição de senhas ou outra 

forma de controle a ser adotada por cada Unidade), de forma a respeitar a 

capacidade máxima de ocupação; 

e) os usuários deverão manter o distanciamento interpessoal mínimo de 1,0m (um 

metro) de raio entre as pessoas; 

f) serão demarcados assentos nos espaços de estudo de forma a manter o isolamento 

mínimo de uma poltrona entre as pessoas;  

g) será disponibilizado álcool em gel, nos balcões e mesas de atendimento, e demais 

pontos estratégicos nos ambientes, para possibilitar a higienização frequente das 

mãos; 

http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bsblu/
http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bsblu/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bscur/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/bscur/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/setorial-de-joinville-bsjoi/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/setorial-de-joinville-bsjoi/
http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/slcur/
http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/bibliotecas/sljs/


h) os ambientes deverão ser mantidos com ventilação natural, com portas e janelas 

abertas para aumentar o fluxo de ar interno; 

i) ambientes climatizados deverão permitir a renovação do ar adequada, a fim de 

minimizar os riscos potenciais à saúde das pessoas; 

j) a frequência de higienização dos ambientes nas Unidades serão realizadas 

conforme protocolos da empresa que presta esse serviço na UFSC; 

k) serão disponibilizadas estações de higienização com materiais disponíveis para que 

os usuários possam higienizar superfícies e demais materiais de uso coletivo 

(chaveiros, chaves e guarda-volumes, por exemplo).  

 

2) Do funcionamento dos serviços 

 

A partir do dia 04/04 todos os servidores da BU/UFSC retornam integralmente ao 

trabalho presencial e, quanto aos serviços, cabe esclarecer: 

 

a) o acesso ao acervo será liberado (acesso livre); 

b) será possibilitado o uso dos espaços para estudos (exceto em Unidades cujos 

espaços não tenham possibilidades de ventilação); 

c) o serviço de empréstimo e devolução de materiais passam a ser fornecidos sem 

necessidade de solicitação via Sistema Pergamum e/ou agendamento prévio; 

d) os cursos de capacitação serão oferecidos prioritariamente de forma remota, sendo 

transmitidos a partir dos espaços da BU/UFSC para as salas de aula e/ou demais 

ambientes. Caberá ao solicitante prover a infraestrutura adequada para que possa 

ocorrer esta transmissão; 

e) o Auditório Elke Hering, com capacidade para até 80 lugares, estará inoperante até 

que seja possível restabelecer uma forma de ventilação no ambiente; 

f) o Laboratório de Informática (Laborin II) e o Laboratório de Aprendizagem BU/CIN 

alocados na Biblioteca Central serão disponibilizados e utilizados prioritariamente 

para as atividades do Departamento de Ciência da Informação (CIN) e da BU/UFSC. 

Demais demandas para a utilização destes espaços serão analisadas pontualmente; 

g) o atendimento às solicitações de reservas de materiais, bem como o serviço de 

Empréstimo entre Bibliotecas (entre as Unidades da BU/UFSC e/ou demais 

instituições educacionais), serão retomados gradativamente, a depender de ajustes 

no Sistema Pergamum (que só serão possíveis de serem feitos a partir do dia 04/04) 

e/ou restabelecimento do serviço de malote/transporte, respectivamente. 

 

3) Das disposições finais 

 

 A BU/UFSC reitera que mantém a adoção de medidas sanitárias, definidas 

institucionalmente, necessárias à proteção da saúde individual e coletiva.  

O cumprimento às medidas sanitárias adotadas na instituição é responsabilidade de 

todos. 

 Cabe aos servidores cumprir e fazer cumprir as normas institucionais.  
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