
 
  

 

BIBLIOTECAS UNIFENAS 

ORIENTAÇÕES EXCEPCIONAIS DE FUNCIONAMENTO DURANTE O PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2021. 

  

  

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 primeiro semestre letivo do ano de 2021, 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, as bibliotecas da UNIFENAS farão empréstimos de obras físicas e 

disponibilizarão seu espaço para consulta in loco e estudos, conforme 

regras a seguir:  

 

 É obrigatório o uso de máscara de proteção, álcool em gel à 70% e 

distanciamento de segurança; 

 As salas destinadas ao estudo coletivo estão temporariamente 

isoladas; 

 As mesas para estudo poderão ser utilizadas por apenas 1 aluno; 

 Os laboratórios de informática poderão ser utilizados até 50% de seus 

computadores. 

 

 

 

 EMPRÉSTIMOS E DEVOLUÇÕES (Dias e horários de funcionamento): 

 Câmpus Alfenas:  

 Biblioteca Central: 

De segundas às quintas-feiras, de 7h às 17h45.  

Sextas-feiras, de 7h às 16h45. 

http://www.unifenas.br/biblioteca/minhabiblioteca.html


  

Câmpus Belo Horizonte:  

 Biblioteca Jaraguá:  

Segundas às sextas-feiras, de 9h às 17h. 

 Biblioteca Itapoã:  

De segundas às sextas-feiras, de 7h às 17h30.  

  

Câmpus Campo Belo:  

 Biblioteca Campo Belo 

De segundas às sextas-feiras, de 7h às 11h.  

Segundas, quartas e quintas-feiras, de 12h30 às 22h30. 

  

Câmpus Divinópolis:  

 Biblioteca Divinópolis:  

Segundas e terças-feiras, de 12h às 22h.  

Quartas-feiras, de 9h às 19h. 

Quintas-feiras, de 7h às 17h. 

Sextas-feiras, de 7h às 16h. 

 

 Câmpus Poços de Caldas:  

 Biblioteca Poços de Caldas:  

De segundas às sextas-feiras, de 14h às 18h.  

  

Câmpus Varginha:  

 Biblioteca Imaculada:  

De segundas às quintas-feiras, de 12h às 17h e de 18h às 22h.  

Sextas-feiras, de 12h às 17h e de 18h às 21h. 

 

 Biblioteca Santa Luiza:  

De segundas às sextas-feiras, de 12h30 às 17h e de 18h às 22h30.  
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