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FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ITPAC DE CRUZEIRO DO SUL 

DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 

 

A biblioteca durante a pandemia do covid-19 adotará medidas de segurança, buscando 

preservar a saúde e bem-estar de nossos colaboradores e da comunidade acadêmica de 

nossa instituição. 

Toda informação referente ao atendimento será atualizada e disponibilizada online, via 

aba da BIBLIOTECA no site da faculdade ITPAC Cruzeiro do Sul para o conhecimento 

de todos. A biblioteca seguirá os protocolos de acordo com as normas institucionais 

estabelecidas pela diretoria da ITPAC CZS e autoridades governamentais.  

 

ATENDIMENTO 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

De Segunda a Quinta-feira  

8h15min às 11h45min – 13h15min às 17h45min 

Sexta-feira 

8h15min às 11h45min – 13h15min às 17h 

Durante a bandeira vermelha o atendimento presencial, estará SUSPENSO, os alunos 

e professores poderão acessar a biblioteca digital MINHA BIBLIOTECA, onde poderão 

desfrutar de milhares de títulos técnicos, científicos e acadêmicos, na área da saúde e 

diversas áreas do conhecimento, contando com títulos atualizados e renomados da 

literatura. Vale ressaltar que grande parte dos livros físicos da biblioteca ITPAC de 

Cruzeiro do Sul, estão presente na plataforma em formato digital. 

 

ESPAÇOS DA BIBLIOTECA 

Por hora estão cancelados o acesso da comunidade acadêmica (alunos e professores) aos 

seguintes espaços: 

 Acervo (somente colaboradores da biblioteca, terão acesso livre ao acervo); 

 Salão de estudos; 

 Sala de estudos em grupos 

 Laboratório de informática; 

 Cabine de estudo individual. 

 

SERVIÇOS DE CIRCULAÇÃO 



 

Assim que autorizados, os serviços de circulação (empréstimo e devolução de livros), 

deverão ocorrer da seguinte maneira: 

1. O atendimento presencial deverá ser agendado via e-mail da biblioteca ( 

biblioteca@cruzeirodosul.itpac.br ) ; 

2. No caso de empréstimo o usuário terá que informar no e-mail: identificação 

pessoal e o nome do livro que deseja emprestar; 

3. No caso de DEVOLUÇÃO, o usuário deverá solicitar apenas o horário de 

devolução; 

4. O horário de atendimento (empréstimo ou devolução) será estabelecido pela 

biblioteca, afim de evitar aglomerações no salão de atendimento, 

5. Assim que recebido o e-mail, os livros de cada usuário já serão devidamente 

higienizados e separados para o empréstimo; 

6. A cada devolução os livros passarão pela câmara de higienização por no 

mínimo 30 minutos. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE EMPRESTIMOS 

 

USUÁRIO QUANTIDADE DE 

LIVROS 

QUANTIDADE DE 

DIAS 

PROFESSORES ATÉ 05 10 DIAS ÚTEIS 

ALUNOS ATÉ 03 05 DIAS ÚTEIS 

 

Sábado, domingo e feriados não são contabilizados. 

 

SERVIÇOS ONLINE 

 

 Acesso ao MINHA BIBLIOTECA, através do portal do aluno; 

 Catálogo do acervo da biblioteca; 

 Acesso a EBSCOhost, uma base de dados reconhecida mundialmente; 

com milhares de artigos, periódicos, pesquisas e livros científicos;  

 Atendimento ao usuário via e-mail da biblioteca. 

As medidas de segurança poderão ser modificadas a qualquer momento, estando de 

acordo com a realidade da localidade, a biblioteca prioriza a vida e bem-estar de todos, 

comprometendo-se a fornecer acesso ao conhecimento e a informação, tanto em formato 

físico ou digital. 

 

 

 

Biblioteca ITPAC Cruzeiro do Sul. 
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