
PLANO DE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL DA BIBLIOTECA DA
FACULDADE DE ARQUITETURA DA UFBA (BIB/FAUFBA)

As diretrizes seguidas pela Biblioteca da Faculdade de Arquitetura (BIB/FAUFBA)

atendem prioritariamente àquelas estabelecidas no Plano de contingência e

medidas de biossegurança para realização de atividades presenciais dos Órgãos da

Administração Central da UFBA, publicado pelo Comitê de Assessoramento do

Coronavírus da Universidade, e as do Sistema Universitário de Bibliotecas da

UFBA (SIBI/UFBA), de 21 de outubro de 2021, disponível no endereço eletrônico

https://sibi.ufba.br/orientacoes-gerais-atividades-presenciais.

Além dessas diretrizes, a BIB/FAUFBA elaborou seus protocolos internos de

segurança contra a COVID-19, conforme apresentados à Direção da Unidade em

outubro de 2021. Esses protocolos, que são baseados em diretrizes de organismos

nacionais e internacionais de bibliotecas, servirão exclusivamente para orientar a

equipe quanto aos seus procedimentos de trabalho mais específicos no contexto

das atividades bibliotecárias, sobretudo no que diz respeito ao manuseio seguro de

materiais bibliográficos.

1 SERVIÇOS OFERTADOS PRESENCIALMENTE

A biblioteca objetiva, neste momento, a realização somente de serviços

considerados essenciais no modo presencial, quais são:

● Empréstimo de livros do acervo geral;

● Devolução de livros;

● Consulta local de materiais que não podem ser emprestados (coleções

especiais, periódicos, obras de referência e monografias).

Todos os atendimentos presenciais serão realizados mediante demanda e, portanto,

exigem o agendamento prévio por parte do interessado com limite de solicitações a

serem atendidas por dia, de modo que se possa dimensionar adequadamente o

volume de demandas e a ocupação do espaço físico da biblioteca quando da

https://sibi.ufba.br/orientacoes-gerais-atividades-presenciais


necessidade excepcional de permanência de público externo para consulta local de

materiais.

A fim de se evitar aglomerações no setor, o serviço de confirmação de

cadastramento de usuários e senhas no Sistema Pergamum que é realizado

anualmente com todos os discentes recém-ingressos ocorrerá apenas de forma

remota, com procedimentos específicos a serem divulgados posteriormente.

O acesso ao acervo físico e a permanência no espaço da biblioteca para estudo

permanecerão suspensos por tempo indeterminado.

2 PESSOAL

A biblioteca atualmente é composta por 8 colaboradores no seu quadro de pessoal,

sendo que, dentre esses, 1 exerce suas atividades presenciais no Acervo CEAB,

localizado no prédio do Centro de Estudos da Arquitetura na Bahia (CEAB). Para o

trabalho presencial no espaço da BIB/FAUFBA, à luz da Instrução Normativa

SGP/SEDGG/ME n.º 90/2021 e da Resolução 07/2021 do CONSUNI, declararam

impossibilidade de exercer atividades em caráter presencial 1 colaborador de toda a

equipe.

Desta forma, espera-se a seguinte composição de pessoal trabalhando em

expediente presencial neste momento:

Colaborador Setor / Local Categoria

Adelson Correia Conceição Atendimento / Salão de leitura Terceirizado / Recepcionista

Aidil Silva Conceição Acervo CEAB / CEAB Bibliotecária-Documentalista

Jaime Lemos dos Santos Filho Atendimento / Salão de leitura Servidor Nível Médio

Jeã Carlo Mendes Madureira Processamento Bibliotecário-Documentalista

Magali Alves Albuquerque Processamento Bibliotecária-Documentalista

Ramon Davi Santana Processamento Bibliotecário-Documentalista

Raimundo José Gazar de Souza Atendimento / Salão de leitura Servidor Nível Médio

3 EXPEDIENTE PRESENCIAL



Por enquanto, o expediente presencial previsto visa a contemplar minimamente 12

horas semanais de atendimento, sendo 4 horas um turno pela manhã às segundas,

4 horas um turno que finaliza à noite às terças e 4 horas um turno pela tarde às

quartas, abrangendo 3 dias de funcionamento em 3 turnos distintos.

A depender da quantidade de colaboradores em serviço presencial, da demanda da

comunidade e do panorama da pandemia, esse expediente poderá ser ampliado,

reduzido ou até mesmo suspenso. Nesse sentido, neste momento, o funcionamento

presencial estará sob constante avaliação a fim de melhor adequar o expediente da

Biblioteca aos anseios da comunidade visando, inclusive, à futura total ampliação e

normalidade de seu atendimento.

3.1 Escala de trabalho

Em consonância com as diretrizes da Universidade e do SIBI/UFBA em relação às

atividades presenciais nas atuais circunstâncias, espera-se, neste primeiro

momento, com exceção do colaborador terceirizado, que o pessoal atuando em

expediente presencial cumpra com 4 horas semanais de trabalho presencial,

limitado a 4 horas diárias, e tendo o restante das horas de sua jornada semanal

cumpridas em atividades remotas que já vêm sendo realizadas, dentre as quais se

destacam:

● Planejamento, criação de conteúdo digital e publicação nas redes sociais

institucionais da Biblioteca;

● Serviço de atendimento remoto de referência;

● Elaboração de fichas catalográficas;

● Depósito mediado e validação de trabalhos no Repositório Institucional da

UFBA (RI/UFBA);

● Manutenção de registros bibliográficos no Sistema Pergamum;

● Participação em reuniões remotas;

● Participação em cursos de aperfeiçoamento e de atualização relacionados às

atividades do setor.



Os expedientes realizados de modo presencial deverão priorizar o atendimento

previamente agendado de usuários e a manutenção de atividades internas de cunho

técnico e biblioteconômico, tais como gestão e gerenciamento de acervos físicos,

conservação e preservação de materiais bibliográficos, verificação e correção de

metadados referentes a registros bibliográficos no Sistema Pergamum e realização

de pesquisas internas de referências.

Em todos os expedientes presenciais da biblioteca necessita-se minimamente do

envolvimento de um bibliotecário e um atendente atuando no mesmo turno, mas em

espaços separados. Neste caso, o bibliotecário cumpriria sua jornada de trabalho no

setor de Processamento técnico e o atendente no Atendimento / Salão de leitura.

Observando as diretrizes de biossegurança da Universidade e as recomendações

do SIBI/UFBA, pretende-se que as duplas não cumpram jornada de trabalho

presencial concomitantemente no setor, atuando em sistema de escala semanal,

que deve ocorrer da seguinte forma:

● Segundas, das 8h às 12h, com 1 atendente e 1 bibliotecário-documentalista;

● Terças, das 15h às 19h, com 1 atendente e 1 bibliotecário-documentalista;

● Quartas, das 13h às 17h, com 1 atendente e 1 bibliotecário-documentalista.

4 PREPARATIVOS PARA O RETORNO PRESENCIAL

Considera-se condição necessária para a retomada do funcionamento presencial da

biblioteca a realização de um mutirão de limpeza dos espaços, dos mobiliários, dos

equipamentos de trabalho e dos acervos físicos presentes no setor. Espera-se que

esse mutirão ocorra pelo menos uma semana antes da data de retorno da

biblioteca, de modo que também seja possível preparar os espaços e afixar a

sinalização visual referente aos protocolos de biossegurança contra a COVID-19

antes da presença do público.

Além disso, conforme verificação feita presencialmente em dezembro de 2021, a

biblioteca conta com alguns problemas que impossibilitariam seu retorno em

condições de trabalho eficientes e seguras. Nesse sentido, recomenda-se que a



Coordenação Administrativa da Faculdade, a qual já foi comunicada, tome as

providências necessárias no que toca a essa questão antes da retomada presencial,

o que inclui, também, a disponibilidade da relação de Equipamentos de Proteção

Individual (EPI) solicitados para a equipe.

5 CANAL DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO

A BIB/FAUFBA dispõe do correio eletrônico bibarq@ufba.br, disponível de segunda

a sexta-feira, das 8h às 20h, para realizar atendimentos remotos e agendamentos

visando a serviços presenciais, além de ser um canal de comunicação para dúvidas

gerais, críticas e sugestões.
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