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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO – IFTM 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEN Nº 04, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 

 

Estabelece normas para o funcionamento das bibliotecas, a serem seguidas 

pelos servidores dos campi e usuários, no período de suspensão das atividades 

presenciais e a sua substituição por atividades remotas, por ocasião das 

medidas de proteção e enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrentes da situação de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), no 

âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro (IFTM). 

 

CONSIDERANDO: 

 

A Medida Provisória nº 934, de 1
o
 de abril de 2020, que “estabelece normas excepcionais 

sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei n
o 

13.979, de 6 

de fevereiro de 2020”; 

 

A Portaria MEC n
o
 376, de 3 de abril de 2020, que “dispõe sobre as aulas nos cursos de 

educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a situação de pandemia do 

novo coronavírus - Covid-19” (revogada pela Portaria MEC nº 617, de 03 de agosto de 2020); 

 

A Súmula do Parecer CNE/CP n
o
 5/2020, publicada no DOU em 04 de maio de 2020, Edição: 

83, Seção: 1, Página: 63, que “dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar e da 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária mínima anual, em razão da Pandemia da Covid-19. Referente a Reunião Ordinária 

do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno dos dias 27, 28, 29 e 30 do mês de 

abril de 2020. Processo CNE n
o
 23001.000334/2020-21”; 

 

O Ato do Presidente da Mesa do Congresso nº 42, de 27 de maio de 2020, que “prorroga a 

Medida Provisória n
o
 934, de 1

o
 de abril de 2020 pelo período de sessenta dias”; 
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O Despacho MEC de 29 de maio de 2020, que “homologa parcialmente o Parecer CNE/CP 

n
o
 5/2020”; 

 

A Portaria MEC n
o
 510, de 03 de junho de 2020, que “prorroga o prazo previsto no art. 1

o
 da 

Portaria MEC n
o
 376, de 3 de abril de 2020”; 

 

O Parecer CNE/CP nº 9/2020, de 8 de junho de 2020, que trata do “reexame do Parecer 

CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 

cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 

anual, em razão da Pandemia da Covid-19”; 

 

O Parecer CNE/CP nº 11/2020, de 07 de julho de 2020, homologado parcialmente, cf. 

Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 3/8/2020, Seção 1, Pág. 57, que trata de 

“orientações educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e 

não presenciais no contexto da pandemia”; 

 

A Portaria MEC n
o
 544, de 16 de junho de 2020, que “dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 

coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC n
o
 343, de 17 de março de 2020, n

o
 345 

de 19 de março de 2020, e n
o
 473, de 12 de maio de 2020”; 

 

A Portaria MEC nº 617, de 03 de agosto de 2020, que “dispõe sobre as aulas nos cursos de 

educação profissional técnica de nível médio nas instituições do sistema federal de ensino, 

enquanto durar a situação da pandemia do novo coronavírus - Covid-19”; 

 

O Ofício circular nº 1/2020/SECULT/SEC/DLLLB/CGSNBP/MC do Ministério da Cidadania 

da Secretaria Especial da Cultura, que “trata de orientações gerais para as Bibliotecas 

Públicas - COVID-19”, publicado em 18 de março de 2020; 

 

As Recomendações da Comissão Brasileira de Bibliotecas para elaboração de planejamento 

de reabertura das bibliotecas universitárias, da Comissão Brasileira de Bibliotecas 

Universitárias (CBBU), publicado em 03 de junho de 2020; 

Documento assinado eletronicamente - Código verificador: 8A1DF18 - Código CRC: 29D8A8B6 - Pg 2



3 
 

 

Resolução IFTM nº 130, de 19 de dezembro de 2011, que “dispõe sobre os procedimentos e 

valores para cobrança de multas e indenizações pelo setor de biblioteca no âmbito do 

IFTM”; 

 

A Resolução IFTM nº 46, de 24 de agosto de 2017, que “dispõe sobre a aprovação da 

revisão / atualização do Regulamento das Bibliotecas do IFTM”; 

 

A Resolução IFTM nº 77, de 12 de dezembro de 2017, que “dispõe sobre alteração do 

Regulamento das Bibliotecas do IFTM”; 

 

A Resolução “ad referendum” IFTM nº 033, de 09 de julho de 2020 que “dispõe sobre o 

Regulamento das atividades de ensino remoto dos cursos técnicos de nível médio e de 

graduação, adotadas em razão da pandemia (Covid-19)”. 

 

A Instrução Normativa IFTM nº 010, de 08 de julho de 2020 que dispõe sobre orientações 

gerais, medidas temporárias e cuidados básicos de prevenção e enfrentamento ao novo 

coronavírus (Covid-19) nos casos específicos de atividades essenciais, estratégicas ou 

esporádicas que requerem a presença de servidores em suas unidades enquanto perdurar o 

estado de pandemia. 

 

E, ainda, a necessidade de reorganizar os serviços das bibliotecas dos campi do IFTM, de 

forma agendada e/ou parcial, e de minimizar quaisquer prejuízos no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

 

Esta Pró-reitoria estabelece as seguintes normas de funcionamento das bibliotecas no 

período de suspensão das atividades presenciais: 

 

Art. 1º Para o funcionamento das bibliotecas, neste período de pandemia da Covid-19, faz-se 

necessária uma adequação das normas estabelecidas nos regulamentos específicos aprovados 

pelo Conselho Superior (Consup). 
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Art. 2º Enquanto estiverem suspensas as atividades acadêmicas presenciais, sendo 

substituídas por atividades remotas, os campi deverão oportunizar os serviços das bibliotecas 

de forma agendada e/ou parcial, conforme as seguintes orientações: 

 

I. o serviço de empréstimo e devolução de livros deverá ser agendado via correio eletrônico 

(e-mail); 

II. o usuário deverá solicitar previamente o agendamento após consulta à base de dados 

(Gnuteca) e aguardar o contato da biblioteca, com orientações específicas, antes de se 

deslocar para o campus; 

III. o período de empréstimo será ampliado para 30 (trinta) dias, com possibilidade de 

renovação via internet, conforme as normas de funcionamento do campus; 

IV. a circulação de documentos entre as bibliotecas ficará suspensa. 

 

Parágrafo único. Para realizar pesquisas acadêmicas, sugere-se aos usuários a utilização do 

Portal de Peródicos da Capes por meio do link: www.periodicos.capes.gov.br. 

 

Art. 3º O servidor que precisar se deslocar ao campus, deverá solicitar e aguardar a 

autorização do diretor geral, por meio do preenchimento do Termo de Consentimento, Ciência 

e Responsabilidade conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa IFTM nº 010, de 

08 de julho de 2020. 

 

Art. 4º Para a execução dos serviços agendados, deverão ser tomadas as seguintes medidas de 

segurança e de prevenção pessoais: 

 

I. utilizar calçado fechado durante o expediente de trabalho; 

II. evitar adornos como anéis, pulseiras, relógios, colares e brincos; 

III. manter o cabelo preso; 

IV. usar mascára de proteção em período integral; 

V. utilizar luvas no manuseio de material bibliográfico; 

VI. fazer a higiene das mãos com frequência utilizando água e sabão e/ou álcool em gel 70%; 

VII. guardar distância de segurança de 1,5 metros entre si. 

 

Art. 5º No recinto das bibliotecas, os servidores deverão seguir as medidas de prevenção e 
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proteção nos ambientes institucionais, conforme o item 3 da Instrução Normativa IFTM nº 

010, de 08 de julho de 2020. 

 

Parágrafo único. Providenciar  um local apropriado, como caixa ou estante, para acondicionar 

o material bibliográfico recebido que ficará em período de quarentena por 7 (sete) dias. 

 

Art 6º O atraso na devolução de livros implicará  em multa, referente aos empréstimos 

efetuados por meio de agendamento no período de suspensão das aulas 

presenciais conforme Resoluções IFTM nº 130, de 19 de dezembro de 2011, nº 46, de 24 de 

agosto de 2017 e nº 77, de 12 de dezembro de 2017. 

 

§ 1º As multas geradas pelo atraso na devolução de livros emprestados no mês de março de 

2020 serão abonadas. 

 

§ 2º.  A Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento de multa poderá ser emitida 

pelo usuário por meio do VirtualIF ou solicitada via correio eletrônico (e-mail) encaminhado 

à biblioteca; 

 

§ 3º.  A Certidão de Nada Consta da biblioteca poderá ser solicitada via correio eletrônico (e-

mail). 

 

Art. 7º Caberá à direção geral do campus ou equivalente prover os serviços e materiais 

necessários para o cumprimento das diretrizes estabelecidas nesta Instrução Normativa. 

 

Art. 8º Outras normas poderão ser publicadas para o atendimento à necessidade específica 

e/ou adequações, considerando possíveis mudanças nos cenários local, regional e nacional. 

 

Art. 9º Caso necessário, os e-mails para contato com as equipes das bibliotecas são:  

 

I. Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico: biblioteca.upt@iftm.edu.br 

II. Campus Ituiutaba: biblioteca.itb@iftm.edu.br 

III. Campus Paracatu: biblioteca.ptu@iftm.edu.br 

IV. Campus Patos de Minas: biblioteca.ptm@iftm.edu.br 
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V. Campus Patrocínio: biblioteca.ptc@iftm.edu.br 

VI. Campus Uberaba: biblioteca.ura@iftm.edu.br 

VII. Campus Uberlândia: biblioteca.udi@iftm.edu.br 

VIII. Campus Uberlândia Centro: biblioteca.udicentro@iftm.edu.br 

IX. Pró-Reitoria de Ensino – Proen: biblioteca.proen@iftm.edu.br 

 

Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela direção geral do campus ou equivalente e 

informados à Proen. 

 

Art. 11. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no endereço 

eletrônico: https://iftm.edu.br/ensino/orientacoes/  

 

 

Uberaba/MG, 12 de agosto de 2020. 
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Documento assinado eletronicamente por RICARDO SOARES BOAVENTURA, PRÓ-REITOR(A) DE 
ENSINO - SUBSTITUTO, em 12/08/2020, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.iftm.edu.br/autenticacao/
informando o código verificador 8A1DF18 e o código CRC 29D8A8B6.
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