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Assunto: Programação de atendimento presencial na Biblioteca, em regime de
plantões

Ao  cumprimentá-lo  cordialmente,  a  Biblioteca  do  Campus  Erechim,  vem por

intermédio  deste,  apresentar  proposta  de  trabalho  em  atendimento  presencial,  no

formato de plantões no IFRS Campus Erechim, com início a partir de 30 de agosto de

2021.

Como é  do  conhecimento  de  todos,  as  unidades  de  informação  do  Instituto

Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) estão fechadas desde o dia 16 de março de

2020, conforme Portaria Nº 281, IFRS (2020), devido à Emergência de Saúde Pública

de Importância Internacional, instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em

11 de março de 2020, e pela Organização Pan-Americana da Saúde (2020).

Devido  ao  alto  contágio  do  novo  Coronavírus,  o  SARS-CoV-2,  tornou-se

necessário adotar medidas mais restritivas, e, priorizar o zelo pela saúde, bem-estar e

segurança de todos os envolvidos no processo educacional. 

Entretanto,  com  o  trabalho  remoto  estabelecido,  as  bibliotecas  não  estão

conseguindo atender de forma satisfatória a todos os seus usuários, considerando-se

que nem todos possuem acesso às plataformas digitais, as denominadas bibliotecas

virtuais, visto que existe uma limitação de cadastro de usuários que podem acessar e

alguns  não  possuem  a  estrutura  necessária  de  internet  e  equipamentos  que

possibilitem a utilização desses recursos digitais.

Neste sentido, considerando oportunizar acesso destes alunos ao acervo físico

da  Biblioteca  do  Campus  Erechim,  e  desse  modo,  amenizar  essa  diferença  de

recursos, apresentamos a proposta de atendimento em regime de plantões semanais,
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a partir do  dia 30 de agosto de 2021, semana anterior ao início do semestre letivo

2021 para todos os cursos. Da seguinte forma:

 Segundas e quartas-feiras, das 10h30 às 13h30 e das 17h30 às 20h30.

Destacamos que foi realizado um levantamento com as bibliotecas dos outros

campi  que  compõem  o  Sistema  de  Bibliotecas  do  IFRS  (SiBIFRS),  sobre  como

estavam procedendo diante das diferentes realidades de seus usuários e de que forma

poderíamos amenizar essa diferença de acesso aos conteúdos, principalmente, aos

livros físicos. Bem como, foram realizadas reuniões com a equipe da biblioteca, da

Segurança do Trabalho, DAP e Direção de Ensino, para que fossem encaminhadas as

adequações necessárias  para  que esse atendimento  pudesse se  realizar  de  forma

segura para todos.

Assim, sempre de acordo com as recomendações de saúde e as normas de

segurança  estabelecidas,  buscaremos  disponibilizar  o  atendimento  presencial  na

Biblioteca do Campus Erechim, em regime de plantões.  Solicitamos autorização para

início desta atividade, e o enquadramento desta atividade como atividade essencial

para o atendimento aos discentes, a partir da data de 30 de agosto de 2021.

                                                                   

Sem  mais  para  o  momento,  ficamos  à  disposição  para  quaisquer  dúvidas  ou

esclarecimentos que se façam necessários.

 

                                            

Atenciosamente, 

pela equipe da Biblioteca do campus Erechim,

                                                                                 

GIOVANE RODRIGUES JARDIM
Diretor do Departamento de Ensino
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