DIRETRIZES PARA O USO DA BIBLIOTECA, SALA DE ESTUDO
E LABORATÓRIOS DA FLT [COVID-19]

CONSIDERANDO a Portaria SES Nº 447 de 29 de junho de 2020 Art. 2º inciso VI, a qual
determina que o estabelecimento de ensino deve orientar o corpo discente, corpo
docente e o corpo técnico-administrativo para a correta utilização da Biblioteca, da sala
de Estudos e do Laboratório de Informática, com forma de prevenção contra a COVID19,
A Faculdade Luterana de Teologia – FLT RESOLVE:
a) Garantir a distância mínima de 1,5 metros (um metro e meio) entre os usuários;
b) Higienizar as mesas com álcool 70% após cada utilização, por cada usuário. A FLT
disponibilizará frascos com solução alcoólica a 70% e papel toalha nas mesas de
estudo na área da Biblioteca e Sala de Estudo, bem como no Laboratório de
Informática, para que os próprios estudantes realizem a higienização das mesas,
antes e depois do uso das mesmas;
c) Higienizar, equipamentos de informática como computadores, notebooks, ou
similares, nas partes onde há contato direto com os usuários, como teclados,
mouses, touchscreens, touchepads, ou mouse pads, após cada uso com álcool
70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas, de acordo com as
recomendações dos fabricantes destes equipamentos.
d) Reter e manter em local arejado, por três dias no mínimo, os livros após sua
utilização ou devolução por estudantes ou professores, disponibilizando-os nas
suas estantes somente após este período.

I.

DO USO DA BIBLIOTECA DA FLT

A Biblioteca da FLT adotará medidas protetivas com adequação do espaço físico
e mudanças na rotina de funcionamento a fim de proporcionar um ambiente seguro
para funcionários e usuários. Neste sentido, as alterações sofridas serão as seguintes:
O usuário deverá atender as orientações de segurança tais como:

I.
II.
III.

Entrada somente com o uso obrigatório de máscara;
Higienização das mãos ao entrar e sair da Biblioteca e manter o
distanciamento seguro;
Permitir ao entrar que a temperatura seja aferida, por meio de
termômetro digital infravermelho, sendo vedada a entrada, caso a
temperatura registrada for igual ou superior a 37,8ºC.

Para retirada de livros


Solicitar a retirada por e-mail ou por telefone, informando o horário de retirada,
evitando aglomerações;



O usuário poderá fazer consulta do acervo nos computadores da biblioteca
normalmente, mas não será permitido o acesso direto ao acervo, devendo a
retirada do material ser realizada pela funcionária;

Para devolução dos livros


A funcionária deverá higienizar as mãos antes e depois do recebimento do
material;



Os livros e demais materiais utilizados na Biblioteca e/ou devolvidos deverão ser
encaminhados para quarentena (estante separada das demais onde acontece o
controle da data de devolução e liberação de cada material). Em decorrência do
material ser constituído de papel, não poderá ser higienizado com álcool 70%,
então permanecerá em quarentena para evitar seu uso durante o período de
possível sobrevivência do vírus no material.

Para utilização das áreas comuns da Biblioteca


Salas de estudo com restrição de uso de apenas 05 pessoas;



Mesas com restrição de apenas 01 pessoa por mesa;



Mesas com computadores com uso intercalados. Os usuários deverão trazer seu
próprio fone de ouvido, caso necessitem.



Atendimento na bancada será permitido apenas uma pessoa por vez,
respeitando o uso de máscaras.



A área deverá permanecer arejada, permanecendo com as portas e janelas
abertas.



As demais diretrizes do uso da Biblioteca, que constam em seu Regulamento,
continuam valendo à toda a comunidade acadêmica.

2. PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS

O Plano de utilização dos laboratórios visa auxiliar o agendamento das aulas
práticas de acordo com o calendário acadêmico de cada curso e capacidade física de uso
dos laboratórios.
Os quadros apresentados na sequência seguem informações dos laboratórios de
ensino e pesquisa existentes em todas Universidades.

Laboratórios da Área de Ensino – 2020
Área m²

Capacidade
(n° alunos)
Normal

Capacidade
reduzida
(n° alunos)
Pandemia

Observações

29,20 m²

15

5

Usado por todas
as turmas

Laboratório de Culto e Liturgia

61 m²

15

5

Usado apenas
pelo curso de
bacharelado

Laboratório de Música

80 m²

40

15

Usado por todas
as turmas

Laboratório de Homilética [auditório]

122 m²

170

45

Usado por todas
as turmas

Laboratórios
Área da Teologia
Laboratório de Informática

São Bento do Sul, 13 de julho de 2020.

Prof. Dr. Roger Marcel Wanke
Diretor Geral da FLT

