PREZADO (A) USUÁRIO (A) DA BIBLIOTECA
Seguimos os protocolos de prevenção para cuidar da sua saúde, de nossa comunidade
acadêmica e demais visitantes. Ressaltamos que ao comparecer à Biblioteca não se esqueça
de observar os seguintes protocolos:
1. Os novos alunos da IES deverão realizar seu cadastro com o bibliotecário (assinatura
digital) para ter acesso ao uso da mesma;
2. O acervo bibliográfico dos livros físicos encontra-se disponível por autor, titulo e
assunto no seguinte Link: http://fafs.phlnet.com.br
Exemplo do resultado da pesquisa no link:
Referência localizada:
266.1 / C791p
COPPI, Paulo de. Por uma igreja toda missionária: breve curso de missiologia. São
Paulo: Paulus, 1994.
Os itens grifados acima, na referência bibliográfica, são as informações importantes
para localização do item na estante. Logo é necessário que ao pesquisar o livro no link,
este modelo de referência seja enviada para o colaborador localizar a obra nas
estantes da Biblioteca.
3. Para não haver aglomeração na Biblioteca, é importante priorizar a solicitação de livros
e seu agendamento para retirada, através do e-mail da Biblioteca:
biblioteca@catolicadefeira.com.br e do contato Whatsapp: 75 – 9983-4150;
4. Para solicitar livros presencialmente informe ao colaborador da Biblioteca qual a
referência bibliográfica, aguardando que o mesmo dê as devidas orientações para a
retirada do respectivo livro;
5. Uso obrigatório de máscara de proteção fácil na entrada e durante todo o período, em
que estiver na Biblioteca, e também mantenha o distanciamento, evitando contágios;
6. Na entrada da Biblioteca, está disponibilizado o álcool gel para higienização obrigatória
das mãos;
7. No ambiente da Biblioteca, seja para retirada de livros, seja para estudo nas salas, é
proibido aglomeração. Por isso, deve-se agendar a retirada de livros com antecedência
pelos veículos de comunicação supracitados;
8. É permitido o máximo de até três pessoas de cada vez para retirada de livro;
9. Se estiver com sintomas de doenças respiratórias (como tosse, febre e coriza),
permaneça em casa e reagende seu atendimento;
10. Nas mesas de estudo da Biblioteca, somente poderão sentar duas pessoas de cada
vez. Por isso, terá apenas duas cadeiras nas respectivas mesas e não se deve trazer
de volta mais cadeiras para as respectivas mesas de estudo;
11. Evite-se empréstimo e troca de objeto pessoal, como aparelho celular, lápis, livros,
cadernos, canetas, copos, garrafinhas, etc., a fim de evitar contágios.
Feira de Santana, 03 de fevereiro de 2022.
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