
 

 

COMUNICADO 

Reabertura Parcial da Biblioteca 

A Fesar comunica a reabertura parcial da Biblioteca para a comunidade acadêmica, que ocorrerá a 

partir do dia 25/05/2021. Obedecendo às seguintes normas: 

 
Horário de atendimento 

 De segunda à sexta-feira - Das 08h00 às 18h00  
 Aos sábados não haverá expediente 

 
Empréstimo e devoluções 

 De segunda à sexta-feira - Das 08h00 às 17:30. 
 
Acesso aos computadores de pesquisa 

 Serão disponibilizadas 4 máquinas para utilização pelos usuários; 
 O uso deverá ser mediante solicitação ao atendente do balcão de atendimento; 
 Após cada uso as máquinas passarão por processo de higienização. 

 
Salas de estudo em grupo 

 Estarão disponíveis 2 salas de estudo em grupo com capacidade para até 4 usuários; 
 O uso das salas de estudo em grupo deverá ser previamente agendado, por telefone 

(94)3424-1304 – Ramal 208, ou por email: biblioteca@fesar.edu.br. 
 
Acesso à biblioteca e/ou permanência para estudos 

 Permanência permitida para até 20 usuários por vez (lotação máxima); 

 Essa lotação somente poderá ser ultrapassada para a realização de empréstimo e 
devolução com acesso somente ao balcão de atendimento; 

 Só será permitida a entrada e a permanância de usuários com máscaras; 

 Obedecer ao distanciamento social sugerido na marcação do piso, 1,5m; 

 Utilizar luvas para a retirada e o manuseio de acervo das estantes. Solicitar as luvas no 
balcão; 

 Se retirar acervo da estante não devolvê-lo, e sim deixá-lo sobre as mesas ou nos carrinhos 
que se encontram próximos; 

 Foi demarcado com fita adesiva na cor amarela o espaço onde devem ficar as cadeiras, 
não sendo permitida a mudança no layout desses mobiliários; 

 

 Da mesma forma foi demarcado o espaço para manter o distanciamento dos usuários nos 
corredores de estantes. 

 
Importante: A equipe da Biblioteca, conforme Manual de Procedimentos Sanitários, está preparada 

para atender a comunidade acadêmica de forma segura, fazendo uso de máscaras, luvas, álcool 

gel e quarentena dos livros devolvidos. 

Desejamos à todos um bom retorno e o uso consciente da Biblioteca FESAR! 
 

Redenção/PA, 24 de maio de 2021. 
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