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Em função da atual pandemia de COVID-19, a Biblioteca Especializada José Álvares de 

Azedo (BEJAA) planejou um retorno gradual de seus atendimentos presenciais, para tentar evitar ao 

máximo a disseminação do vírus. A reabertura de suas atividades e atendimento seguirá alguns 

protocolos que deverão ser respeitados, sempre visando a segurança de seus usuários e funcionários. 

Em um primeiro momento, a partir do dia 1º de outubro de 2021, serão atendidos 

presencialmente apenas os alunos e professores vinculados ao Programa de Pós-Graduação do 

Instituto Benjamin Constant (IBC), conforme orientações a seguir. Não há previsão para o retorno do 

atendimento presencial aos demais membros da comunidade do IBC e à interessados em geral. 

Qualquer nova informação a respeito será divulgada com antecedência pela BEJAA, prioritariamente 

por meio do site do IBC. 

 

1. UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA 

• Serviço exclusivo para os alunos da Pós-Graduação do IBC. 

• O horário de funcionamento da biblioteca será às terças e sextas-feiras, das 8h às 17h.  

• O acesso do usuário à biblioteca estará condicionado ao uso da máscara. 

• Os usuários deverão higienizar suas mãos com álcool 70%, disponível na entrada da 

biblioteca. 

• Será respeitado o distanciamento social de 1,5m em todos os espaços da biblioteca. 

• A utilização das mesas de estudo deverá ser previamente agendada por e-mail – 

bejaadpp@ibc.gov.br – ou telefone – (21) 3478-4460 – sendo permitida a utilização do espaço 

somente por até 2 (dois) usuários por vez. 

• Havendo algum tipo de imprevisto, o usuário deverá realizar a desmarcação do horário, 

também por e-mail ou telefone. 

• Os agendamentos serão divididos em 4 (quatro) horários disponíveis durante o dia, às terças 

e às sextas-feiras. Dois no turno da manhã, de 8h30 as 10h e de 10h as11h30, e dois no turno 

da tarde, de 13h30 as 15h e de 15h às 16h30. 

• Os usuários poderão agendar até dois horários consecutivos no mesmo dia. 
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• Não é permitido comer na biblioteca, ou realizar qualquer outra atividade para a qual seja 

necessário retirar a máscara, tampouco ocupar outros espaços que não os designados pelo 

funcionário responsável pela BEJAA. 

• Durante a utilização do espaço, o acesso ao acervo será livre, desde que respeitadas todas as 

medidas de segurança definidas neste protocolo. 

• Antes de solicitar a utilização do espaço da biblioteca para estudo, sem acesso ao acervo, os 

alunos devem verificar a possibilidade de utilização da sala de estudos da própria pós-

graduação, respeitando as condições de uso estabelecidas por aquela coordenação. 

 

2. ACESSO AO ACERVO: EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS 

• Serviço exclusivo para os professores e os alunos da Pós-Graduação do IBC. 

• O horário de funcionamento da biblioteca será às terças e sextas-feiras, das 8h às 17h.  

• O acesso do usuário à biblioteca estará condicionado ao uso da máscara. 

• Os usuários deverão higienizar suas mãos com álcool 70%, disponível na entrada da 

biblioteca. 

• Será respeitado o distanciamento social de 1,5m em todos os espaços da biblioteca. 

• Inicialmente, o interessado deverá fazer uma consulta on-line ao acervo da BEJAA, no link: 

http://acervo.ibc.gov.br/. Se tiver alguma dúvida sobre os títulos disponíveis ou dificuldade 

em consultar o sistema, entre em contato com a biblioteca por e-mail – bejaadpp@ibc.gov.br 

– ou telefone – (21) 3478-4460. 

• Após se certificar de que os títulos de interesse estão disponíveis para empréstimo, o usuário 

deve preferencialmente agendar sua ida à biblioteca, pelo e-mail ou pelo telefone citados no 

item anterior.  

• No caso de solicitações de acesso à biblioteca sem agendamento prévio, caso já haja 2 usuários 

na BEJAA, é possível que seja necessário aguardar para entrar no espaço da biblioteca. 

• Os empréstimos de títulos obedecerão aos critérios e prazos próprios da Biblioteca, 

informados pelo funcionário responsável no momento de retirada dos livros. 

• As regras para retirar títulos aqui especificadas também são válidas para a devolução 

presencial dos livros. 

 

3. DÚVIDAS, CASOS OMISSOS E SOLICITAÇÕES 

• (21) 3478-4460 / bejaadpp@ibc.gov.br  
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