
 

 

 

Informações e protocolos para os serviços e uso da Biblioteca 

a partir de 04 de outubro de 2021. 

 

A partir da próxima segunda-feira, dia 04 de outubro, a Biblioteca estará aberta para recebê-los e 
informamos que: 
 

●     Os protocolos de biossegurança já estabelecidos permanecem e devem ser obedecidos 
rigorosamente: uso obrigatório de máscaras em todos os espaços, observação das 
marcações no chão, manutenção do distanciamento de 1,5m, no mínimo, para a interação 
com as outras pessoas; uso de álcool gel nas mãos; 
●     Horário de funcionamento: de 2a. a 6a. feira das 08:00 às 18:00; 
●     Não haverá atendimento noturno e aos sábados; 
●     O usuário deve entrar na Biblioteca e, obrigatoriamente, ir ao balcão de atendimento, 
obedecendo a marcação no chão; 
●     Será conferida a imunização do usuário por meio do cartão de vacinação físico ou em 
um dos aplicativos disponíveis; 
●     Devoluções deverão ser feitas exclusivamente na caixa 24 horas, localizada ao lado da 
porta social da Biblioteca; 
●     Renovações: serão feitas pelos usuários via web, utilizando o Aplicativo Móvel da 
AGUIA, Banco Dedalus ou Portal de Busca Integrada da USP, de forma ilimitada, até 
fevereiro de 2022, desde que o material não esteja atrasado ou reservado; 
●     As reservas podem ser efetuadas no balcão de atendimento ou on-line; 
●     O empréstimo permanece sem a digitação da senha e deve ser feito direto no balcão 
de atendimento. 
  

  
Comportamentos esperados 

  
●     Uso obrigatório de máscara o tempo todo; 
●     Manter 1,5m de distância, no mínimo, para a comunicação direta com outros usuários 
e com a equipe da Biblioteca; 
●     Não é permitido comer e beber dentro da Biblioteca neste momento; exceto água; 
●     Levar caneca/copo para beber água; 
●     Limpar a mesa de estudo com álcool líquido e papel toalha antes e depois do uso. 
Esses itens serão disponibilizados e distribuídos nos pisos; 
●     Permitida a entrada com mochilas e bolsas, equipamentos eletroeletrônicos, etc. 

  
Contamos com a colaboração de todos e permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 
 

https://www.aguia.usp.br/portfolio/produtos/app-bibliotecas-usp/
https://www.aguia.usp.br/portfolio/produtos/app-bibliotecas-usp/
http://dedalus.usp.br/
https://www.buscaintegrada.usp.br/

