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APRESENTAÇÃO 

Este protocolo se destina a nortear o retorno às atividades presenciais no Memorial da Medicina 

Brasileira da Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia 

(MMB/FMB/UFBA). O MMB é composto pelo Archivo Histórico Anselmo Pires de 

Albuquerque, pela Bibliotheca Gonçalo Moniz e pelo Memorial de Medicina e está instalado 

no Complexo Arquitetônico da Faculdade de Medicina da Bahia, no Pelourinho. Considerando 

o retorno às atividades presenciais na UFBA em 2022, o objetivo deste documento é orientar 

visitantes, pesquisadores, equipe, comunidade acadêmica e público geral, quanto à circulação 

dentro dos espaços e às medidas efetivas para o contingenciamento da pandemia da COVID-

19. Nele constam orientações quanto à manutenção do distanciamento e das normas sanitárias 

vigentes. 

Este protocolo se norteia pelos seguintes documentos: Instrução Normativa 

SGP/SEDGG/ME nº. 90/2021, Resolução nº. 07/2021 do CONSUNI UFBA e Plano de 

Contingência e Medidas de Biossegurança da UFBA. Para a aplicação deste protocolo foram 

estabelecidas as seguintes medidas para a reabertura dos equipamentos: o retorno da equipe de 

terceirizados em tempo integral de trabalho, pelas questões ligadas à higienização e manutenção 

dos espaços; a adequação dos equipamentos culturais para atender as recomendações de 

distanciamento; a sinalização e comunicação das novas normas que o momento exige; a 

aprovação deste protocolo pelo Comitê Especial de Enfrentamento ao Coronavirus (CEEC-

FMB) e pelos gestores do MMB e da FMB-UFBA. 

IMPORTANTE: As medidas aqui previstas poderão ser revistas e/ou suspensas, de acordo 

com a evolução do quadro epidemiológico da pandemia da Covid-19, das novas orientações 

dos órgãos superiores da UFBA e das autoridades sanitárias do País.  

ORIENTAÇÕES AOS PESQUISADORES DA 

BIBLIOTHECA GONÇALO MONIZ 

A utilização dos serviços de forma presencial na Bibliotheca Gonçalo Moniz está condicionada 

à comprovação das duas doses da vacina, ou dose única, mediante apresentação do documento 
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de vacinação fornecido no momento da imunização ou do passaporte vacinal obtido através do 

aplicativo "CONECT SUS” do Ministério da Saúde (Resolução CONSUNI UFBA nº. 07/2021). 

 

 A pesquisa presencial deve ser agendada pelo site da Bibliotheca Gonçalo Moniz: 

http://bgm.fameb.ufba.br/pesquisa-presencial-agendamento. 

 O horário de atendimento para a pesquisa presencial será de segunda a sexta-feira, pela 

manhã (9h às 11h) e pela tarde (14 às 16h). 

 Serão agendados, no máximo, dois pesquisadores por dia, sendo um por turno.  

 O pesquisador poderá fazer a consulta ao acervo já catalogado em sua casa através do 

endereço: http://www.pergamum.bib.ufba.br, escolher o material desejado e informar 

na solicitação de agendamento. 

 Utilizar máscara (Resolução CONSUNI UFBA nº. 07/2021). Não será permitida a 

entrada na Bibliotheca dos pesquisadores que estiverem sem máscara. Recomenda-se 

que o pesquisador traga consigo uma máscara reserva. 

 Higienizar as mãos na entrada da Bibliotheca e/ou nos balcões de atendimento com 

álcool gel 70%. 

 Manter o distanciamento físico mínimo de 1 metro entre as pessoas nos espaços da 

Bibliotheca. 

 Evitar tocar no rosto, nariz, olhos e boca. 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como canetas, lápis, copos, celular, fones de 

ouvido, etc. 

 Não consumir alimentos nas dependências da Bibliotheca. 

 Ocupar individualmente a mesa na Sala de Referência & Pesquisa. 

 Ao manipular o material do acervo, o pesquisador deve, obrigatoriamente, usar luvas, 

fornecidas pela equipe de atendimento. 

 A permanência do pesquisador na Bibliotheca se dará sob as condições acima referidas. 

 Ao término da consulta in loco pelo pesquisador, tão logo este se retire do setor, o 

responsável pelo atendimento deverá comunicar ao colaborador responsável pela 

limpeza, para que aquele espaço seja devidamente higienizado. 

http://bgm.fameb.ufba.br/pesquisa-presencial-agendamento
http://www.pergamum.bib.ufba.br/
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 Os demais serviços da Bibliotheca (atendimento de referência, elaboração de ficha 

catalográfica, levantamento bibliográfico, reprodução de obras) serão prestados também 

de forma remota. 

 Dúvidas sobre a pesquisa presencial e outros serviços oferecidos pela Bibliotheca 

Gonçalo Moniz deverão ser encaminhadas para o e-mail bibgm.ref@ufba.br 
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