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Recanto Maestro, 04 de maio de 2020.  

 
 

Comunicado Biblioteca Humanitas 
Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) 

 
 

A Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) sabe o quanto a Biblioteca Humanitas é 
importante para seus alunos e professores, ainda mais durante este período de 
realização de aulas remotas e atividades domiciliares. Por isso, a partir de hoje, dia 04 
de maio de 2020, a Biblioteca Humanitas retoma parcialmente o serviço ao público no 
prédio AMF 3, Campus Recanto Maestro.  

 
Pensando em você, aluno e professor, e em todos os cuidados necessários para 

o uso e serviço, e seguindo as orientações veiculadas pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul na última quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, sobre os critérios de 
funcionamento e os protocolos necessários, comunicados também pelo Conselho 
Regional de Biblioteconomia (CRB) – Região 10, a AMF organizou do seguinte modo e 
compartilha com você: 

 
1) Serviço de Book Express: no horário das 8:30h as 12h e das 13:30h as 18h, 

de segunda a sexta-feira, você poderá ir até a Biblioteca para retirar e/ou 
devolver livros; 
 

2) Ocupação: conforme recomendações, a Biblioteca pode funcionar com 30% 
de sua ocupação, dessa forma, como nossa ocupação total (considerando 
cadeiras) era de 88 lugares, agora até 26 pessoas poderão ocupar o espaço 
da Biblioteca ao mesmo tempo a partir da data de hoje, com o devido 
distanciamento entre as pessoas; 

 
3) Necessário uso de máscaras e luvas descartáveis: pelos atendentes e uso de 

máscaras pelos usuários; 
 
4) Salas de Estudo: as salas de estudo poderão ser utilizadas com ocupação de 

uma pessoa, sendo as que possuem janelas (as que não possuem janelas 
permanecerão fechadas). As salas devem ser utilizadas com portas abertas e 
as salas de estudo em grupo não poderão ser utilizadas por grupos, e sim 
apenas para um usuário; 

 
5) Reserva prévia de salas de estudo e demais espaços da Biblioteca: para 

utilizar as salas de estudo, bem como para estudar dentro da Biblioteca, 
respeitando o limite máximo de ocupação, é necessário que você reserve 
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previamente 1 dia ou 1 período antes, juntamente à Biblioteca no e-mail: 
biblioteca.carin@faculdadeam.edu.br 

 
6) Renovação on-line: se você prefere continuar renovando suas obras 

emprestadas por meio on-line, pode continuar acessando-nos via os e-mails 
biblioteca.carin@faculdadeam.edu.br e biblioteca@faculdadeam.edu.br 

 
 

Aguardamos o seu contato e estamos a sua inteira disposição! 
 
Seja muito bem-vindo(a) à Biblioteca Humanitas!  

 
 
 
 

Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) 
Biblioteca Humanitas 

 
Distrito Recanto Maestro 

Restinga Sêca-RS. 
 

Comissão Institucional de Prevenção AMF.  
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