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BIBLIOTECAS UNIFENAS 

ORIENTAÇÕES EXCEPCIONAIS DE FUNCIONAMENTO DURANTE O 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. 

 

 

Em decorrência da permanência da situação da pandemia do 

coronavírus - COVID-19, amparados e orientados pelo estabelecido no 

Plano Operacional Institucional (POI – UNIFENAS), estabelecem-se as 

normativas de funcionamento das bibliotecas da UNIFENAS, que 

deverão ser seguidas no segundo semestre letivo do ano de 2020, pelos 

discentes e docentes dos cursos de graduação e de pós-graduação da 

UNIFENAS. 

 

Preconiza-se a utilização do acervo virtual, disponível na Biblioteca 

Digital – Minha Biblioteca 

(http://www.unifenas.br/biblioteca/minhabiblioteca.html). Entretanto, 

para casos excepcionais, por livre e espontânea demanda do usuário, 

as bibliotecas da UNIFENAS farão empréstimos de obras físicas mediante 

prévia solicitação e agendamento, conforme regras a seguir: 

 

1. EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES: 

 

Serão permitidos empréstimos e devoluções de obras físicas, 

exclusivamente mediante agendamento prévio, pelo respectivo e-mail 

específico à esse fim, informados na página da UNIFENAS 

(http://www.unifenas.br/biblioteca.asp) e listados abaixo: 
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Campus Alfenas: 

 Biblioteca Central: agendamento.alfenas@unifenas.br 

Dias e horários de funcionamento: 

De segundas às sextas-feiras, de 7h às 17h. 

 

Campus Belo Horizonte: 

 Biblioteca Jaraguá: agendamento.jaragua@unifenas.br 

Dias e horários de funcionamento: 

Segundas, quartas e sextas-feiras, de 9h às 12h e de 13h às 

16h. 

 

 Biblioteca Itapoã: agendamento.itapoa@unifenas.br 

Dias e horários de funcionamento: 

De segundas às sextas-feiras, de 9h às 12h e de 13h às 16h. 

 

Campus Campo Belo: 

 Biblioteca Campo Belo: 

agendamento.campobelo@unifenas.br 

Dias e horários de funcionamento: 

De segundas às sextas-feiras, de 7h às 17h. 

 

Campus Divinópolis: 

 Biblioteca Divinópolis: agendamento.divinopolis@unifenas.br 

Dias e horários de funcionamento: 

De segundas às sextas-feiras, de 7h às 12h. 

 

Campus Poços de Caldas: 

 Biblioteca Poços de Caldas: 

agendamento.pocos@unifenas.br 

Dias e horários de funcionamento: 

De segundas às sextas-feiras, de 13h às 17h. 
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Campus Varginha: 

 Biblioteca Imaculada: 

agendamento.imaculada@unifenas.br 

Dias e horários de funcionamento: 

De segundas às sextas-feiras, de 8h às 12h e de 13h às 17h. 

 

 Biblioteca Santa Luiza: 

agendamento.santaluiza@unifenas.br 

Dias e horários de funcionamento: 

De segundas às sextas-feiras, de 8h às 12h e de 13h às 17h. 

 

No respectivo e-mail o aluno deverá indicar: 

A)  As obras a serem retiradas com dados completos (autor, título, 

edição, volume, ano), conforme consulta prévia esclarecido no 

próximo tópico 

B) Data e horário sugeridos para retirada no campus. 

 

O aluno deverá se atentar para: 

A) Consultar previamente o acervo no Sophia UNIFENAS  

(https://sophia.unifenas.br/) atentando-se para a seleção do 

campus ao qual deseja solicitar o empréstimo da obra física; 

B) Somente se deslocar ao campus após o recebimento de 

confirmação em resposta ao e-mail enviado à Biblioteca, 

indicando data e horário para comparecimento à biblioteca. 
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2. MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

 

Para acesso às dependências da biblioteca é obrigatório uso de 

máscara de proteção, álcool gel e distanciamento mínimo de 2 metros. 

A permanência das dependências dos câmpus deverá ser controlada e 

limitada temporalmente para o fim de retirada dos exemplares, não 

podendo, neste momento, utilizar-se de outros ambientes. 

 

3. OBSERVAÇÃO 

 

Não será permitido acesso ao acervo (exceto aos alunos matriculados 

nos internatos dos cursos de Medicina, que estão em atividades 

presenciais) e uso dos laboratórios de informática. 

 

 

 

UNIFENAS 


