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OFÍCIO Nº 002/Biblioteca ICEA/UFOP/2020. 

 

João Monlevade, 19 de março de 2020. 

 

Ilmo. Sr. 

Thiago Silva 

Diretor - ICEA/UFOP 

 

Prezado senhor: 

 

Considerando a decisão do Conselho Universitário da Universidade Federal de Ouro 

Preto (CUNI), em reunião extraordinária realizada nesta terça (17/03), de suspender as 

atividades acadêmicas presenciais da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) por 

tempo indeterminado (com reavaliação quinzenal), a Diretoria do Sistema de 

Bibliotecas e Informação (SISBIN), enquanto perdurar a suspensão, resolve: 

 

a) Suspender, a partir desta terça-feira, dia 17 de março, o acesso do público à 

Biblioteca do ICEA; 

b) Organizar a dinâmica de trabalho remoto (Os servidores atuarão em casa e 

ficarão disponíveis durante o horário normal de trabalho - 08h as 17h, com 

uma hora de almoço); 

c) Disponibilizar canais de comunicação com o público interno e externo. 
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d) O prazo do empréstimo e devolução domiciliar, para todas as categorias de 

usuários, será ampliado a partir de 17/03 para 01/04, e este prazo poderá ser 

prorrogado; 

e) Suspensão de cobrança de multas geradas a partir de 17/03/2020; 

f) As reuniões técnicas e administrativas, se houver, ocorrerão remotamente 

por meio de equipamentos eletrônicos (desde que todos os envolvidos 

possuam aparatos tecnológicos); 

g) A diretoria do SISBIN sugeriu que os servidores façam o curso SEI disponível 

em https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74 , entre outros afins as 

atividades desenvolvidas na biblioteca; 

h) Comunicação por e-mail e whatsApp, sobre decisões adotadas pela 

Biblioteca no período da suspensão. 

 

Demais casos não contemplados neste comunicado deverão ser encaminhados à 

Chefia da Biblioteca para análise e deliberação. Informamos que tais procedimentos 

poderão ser modificados a qualquer momento, conforme a necessidade dos serviços e 

a situação. 

 

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REMOTAMENTE: 

 

- Negociação de multa (via e-mail); 

- Elaboração de Ficha Catalográfica; 

- Auxílio no acesso aos e-books e normas técnicas; 

- Participação nos Grupos de trabalho. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74
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Atenciosamente,  

Flávia Reis 

Bibliotecária ICEA /UFOP 

flaviacmg@ufop.edu.br  – 973597966 (WhatsApp). 

 

mailto:flaviacmg@ufop.edu.br

