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Protocolo de reabertura - Medidas preventivas Covid-19 
Biblioteca “Regina Maura Pinto Zingoni” 

 
 

A Biblioteca “ Regina Maura Pinto Zingoni” seguirá as recomendações, orientações e 

legislações dos órgãos competentes como medidas de proteção frente ao Covid-19, tanto para 

os colaboradores, quanto para os alunos. Os usuários deverão fazer uma pesquisa prévia no 

Sistema Pergamum de Biblioteca, em seus dispositivos eletrônicos, selecionando a bibliografia 

pretendida, solicitando a obra através do e-mail ou telefone. Após a efetivação do pedido, o 

aluno deverá comparecer na biblioteca em seu horário funcionamento de 16h às 20h de 

segunda a sexta-feira para a retirada do material, conforme a orientação contida neste 

protocolo. 

 
- Acesse o nosso Acervo no site da FAI, através do endereço eletrônico -> https://www.fai-
mg.br/portal/biblioteca/fai  
 

 
 

 

- O aluno consultará previamente o livro pretendido no Sistema Pergamum de Biblioteca 

 

https://www.fai-mg.br/portal/biblioteca/fai
https://www.fai-mg.br/portal/biblioteca/fai
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- Em seguida, anotará o número de chamada e levará para os colaboradores da biblioteca 
que retirarão as obras das estantes. 
 
  

 
 

 
Acesso físico à biblioteca 

 
Devido a pandemia, a recomendação é evitar aglomerações, portanto, não será 

permitida a permanência do aluno nos espaços da biblioteca. E, sim a retirada do material 

solicitado. O acesso ao acervo está restrito aos colaboradores da biblioteca. Prezando assim, 

pela segurança e proteção dos nossos alunos. Abaixo as seguintes orientações: 

- O acesso à biblioteca deverá ser de cinco alunos por vez; 

- Os alunos deverão utilizar máscara de proteção; 

- Os alunos deverão higienizar suas mãos com o álcool em gel a 70% fornecido pela biblioteca; 

- Os alunos deverão manter o distanciamento físico de dois metros recomendado pelos órgãos 

competentes. 
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