REGULAMENTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE
VETERINÁRIA DA UFMG
CAPÍTULO I
Da finalidade e administração
Art.1º - A Biblioteca da Escola de Veterinária da UFMG terá como finalidade proporcionar ao corpo
docente, discente, pesquisadores, funcionários, profissionais da área e comunidade em geral, acesso a
materiais e informações técnico-científicas relativas às áreas de conhecimento próprias das atividades de
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela Unidade, bem como instalações adequadas para sua
utilização e estudo.
Art. 2º - A Biblioteca será subordinada administrativamente à Diretoria da Unidade e tecnicamente à
Biblioteca Universitária, conforme definido no Cap. V art. 19 do Regimento Interno da Biblioteca
Universitária da UFMG.
Art. 3º - Para aquisição, manutenção, preservação e divulgação do acervo informacional a Biblioteca
contará com verbas incluídas nos orçamentos da Biblioteca Universitária e da Unidade, destinada a estes
fins, bem como de contribuições de professores e alunos, convênios e outras rendas a serem instituídas.

CAPÍTULO II
Da organização
Art. 4º - A organização da Biblioteca compreenderá:
I. Chefia da Biblioteca;
II. Comissão da Biblioteca;
III. Setor de tratamento técnico de monografias e materiais especiais;
IV. Setor de tratamento técnico de periódicos;
V. Setor de serviço aos usuários.

TÍTULO I
Da chefia da Biblioteca
Art. 5 º - A chefia da Biblioteca será exercida por um Bibliotecário escolhido e designado pelo Diretor
da Unidade de acordo com o Regimento Interno da Biblioteca Universitária.
Art.6º - Será da competência da chefia:
I – Administrar, coordenar e supervisionar as atividades necessárias ao funcionamento da Biblioteca;
II – Propor políticas e procedimentos que visem o desenvolvimento de suas respectivas áreas de
atuação;
III – Encaminhar sugestões para elaboração da proposta orçamentária da Biblioteca Universitária;
IV – Encaminhar anualmente à Diretoria da Biblioteca Universitária relatórios técnicos e das atividades;
V – Desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas.

TÍTULO II
Da Comissão da Biblioteca

Art. 7º - A Comissão da Biblioteca terá a seguinte composição:
I – O chefe da Biblioteca, na qualidade de coordenador;
II – Quatro representantes do Corpo Docente, sendo um indicado pelo Colegiado de Coordenação
Didática do Curso de Aquacultura, um indicado pelo Colegiado de Coordenação Didática do Curso de
Medicina Veterinária, um indicado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal
e um indicado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia;
III – Dois representantes do Corpo Discente, sendo um da graduação escolhido pelo Diretório
Acadêmico e outro da Pós-graduação escolhido por seus pares;
IV – Um representante do Corpo Técnico-administrativo da Biblioteca, escolhido por seus pares.
§ 1º - Cada representante terá um suplente, com mandato ao dele vinculado.
§ 2º - A Comissão será designada por Portaria do Diretor da Unidade e terá mandato de dois anos,
permitindo a recondução.
Art. 8º - Será da competência da Comissão:
I – Assessorar, no âmbito da Unidade, a política de seleção de material bibliográfico referente ao acervo
da Biblioteca;
II – Assessorar o corpo técnico da Biblioteca nas questões referentes ao tratamento técnico do acervo;
III – Sugerir medidas que visem a melhoria técnica e administrativa da Biblioteca;
IV – Assessorar e dar sugestões a projetos de desenvolvimento da Biblioteca;
V – Analisar e propor alterações neste Regulamento e apresentá-las à Congregação da Unidade.
Art. 9º - A Comissão reunir-se-á, convocada pelo coordenador, sempre que se fizer necessário.

TÍTULO III
Do Setor de Tratamento Técnico de Monografias e Materiais Especiais

Art.10º - Será da competência do Setor de Tratamento Técnico de Monografias e Materiais Especiais:
I - Colaborar no processo de seleção, organizar e preservar a coleção de monografias e coleções
especiais da Biblioteca visando a aquisição, o armazenamento, a divulgação e a recuperação da
informação;

II – Executar o tratamento técnico de monografias e materiais especiais alimentando as bases e dados do
acervo da Biblioteca: catalogação, classificação, indexação, preparo para circulação e auxílio na
manutenção do acervo e das estantes;
III – Executar o controle patrimonial do acervo da Biblioteca: aquisição, doação, transferências
recebidas, transferências realizadas e baixas;
IV – Promover a atualização da coleção junto a Rede Pergamum, ao CENAGRI/AGROBASES e
demais bases de dados que a Biblioteca vier participar;
V – Colaborar na avaliação de coleções;
VI – Desenvolver projetos e elaborar normas de interesse do Setor;
VII - Coletar, analisar e apresentar dados estatísticos das atividades desenvolvidas no Setor;
VIII - Desenvolver outras atividades inerentes ao Setor quando se fizer necessário.

TÍTULO IV
Do Setor de Tratamento Técnico de Periódicos
Art.11º - Será da competência do Setor de Tratamento Técnico de Periódicos:
I – Colaborar no processo de seleção, organizar e preservar a coleção de periódicos da Biblioteca
visando a aquisição, o armazenamento, a divulgação e a recuperação da informação;
II – Executar o tratamento técnico de periódicos alimentando as bases de dados do acervo da Biblioteca;
III – Auxiliar na manutenção do acervo e das estantes;
IV – Promover a atualização da coleção junto ao Catálogo Nacional de Publicações Periódicas-CCN e
demais bases de dados que a Biblioteca vier participar;
V – Colaborar na avaliação da coleção;
VI – Desenvolver projetos e elaborar normas de interesse do Setor;
VII – Coletar, analisar e apresentar dados estatísticos das atividades desenvolvidas no Setor;
VIII - Desenvolver outras atividades inerentes ao Setor quando se fizer necessário.

TÍTULO V
Do Setor de Serviços aos Usuários
Art.12º - Será da competência do Setor de Serviços aos Usuários:

I – Disseminar a informação bibliográfica utilizando os recursos informacionais disponíveis para os
usuários;
II – Orientar, realizar e divulgar os serviços de levantamento bibliográfico automatizado ou manual;
III – Realizar e divulgar os serviços de comutação bibliográfica;
IV – Elaborar e avaliar normas de utilização dos recursos informacionais disponíveis para os usuários;
V – Orientar os usuários em atividades de normalização de trabalhos técnicos científicos;
VI – Normalizar as publicações de responsabilidade da Unidade;
VII – Coordenar, organizar e realizar o serviço de circulação de materiais bibliográficos: no recinto,
domiciliar e entre bibliotecas, mantendo o cadastro de usuários atualizados;
VIII – Orientar no uso do acervo e dos serviços prestados pela Biblioteca;
IX – Planejar, coordenar e executar programas de treinamento de usuários;
X – Planejar e executar as atividades referentes a circulação e manutenção do acervo;
XI – Promover e realizar a divulgação dos serviços e produtos oferecidos pela Biblioteca;
XII – Desenvolver projetos, estudos e elaborar normas de interesse do Setor;
XIII – Coletar, analisar e apresentar dados estatísticos das atividades desenvolvidas no Setor;
XIV – Desenvolver outras atividades inerentes ao Setor quando se fizer necessários.

CAPÍTULO III
Do funcionamento
Art.13º - O horário de funcionamento da Biblioteca da Escola de Veterinária da UFMG será de segunda
a sexta-feira de 7:30h às 20:30h.
Art.14º - A Biblioteca da Escola de Veterinária da UFMG poderá ser utilizada para consulta pelo
público em geral, dentro de seu horário de funcionamento.
§ Único – Em período de inventário da coleção, a Biblioteca poderá ser fechada ou funcionar em
condições especiais, previamente estabelecidas pela chefia da Biblioteca e Diretoria da Unidade. O
balanço será realizado preferencialmente durante o período de férias acadêmicas.
Art.15º - O acervo é de livre acesso ao usuário.
§ 1º - Nas coleções especiais (Memória, Obras Raras, Reserva etc.) o acesso será restrito, devendo ser
consultado o funcionário da Biblioteca.
§ 2º - As publicações consultadas pelos usuários deverão ser deixadas sobre as mesas para fins de
estatísticas e serão recolocadas nas estantes por funcionários da Biblioteca.

Art.16º - A critério da Diretoria da Unidade, a Biblioteca poderá funcionar nos recessos e feriados.
Art.17º - Não será permitida a entrada na Biblioteca com pertences como: pastas, bolsas, mochilas e
similares, devendo os mesmos serem deixados em escaninhos específicos para tal fim. Ao sair da
Biblioteca, o usuário deverá mostrar ao funcionário da portaria todos os objetos em seu poder.
§ Único – O uso dos escaninhos seguirão as normas do Regulamento do Guarda-Volumes da Biblioteca
da Escola de Veterinária da UFMG.
Art.18º - Os terminais de computadores disponíveis na Biblioteca serão exclusivamente para pesquisas
técnico-científicas e consulta as Bases de Dados, não sendo permitido imprimir, digitar trabalhos,
acessar páginas de bate-papo, pornografias, jogos, fazer download de arquivos da internet. O usuário
que desrespeitar esta norma estará sujeito às penalidades impostas pela Biblioteca.

CAPÍTULO IV
Do Desenvolvimento do Acervo
Art. 19º - O acervo será atualizado, mediante compra, doação e permuta.
§ 1º - As sugestões de compra serão apresentadas pelos usuários e baseadas nas bibliografias básicas dos
cursos de graduação, pós- graduação e atividades de extensão desenvolvidas pela Unidade.
§ 2º - As sugestões de compra serão analisadas pela Comissão da Biblioteca para priorização dos itens.
Art. 20º - O acervo informacional será registrado pela Biblioteca Universitária conforme o Regimento
Interno da Biblioteca Universitária.
Art.21º - Os cursos de graduação e pós-graduação da Unidade, sempre que possível, destinarão parte de
sua verba para compra de material bibliográfico para a Biblioteca a ser descriminado pelos próprios
cursos.
Art.22º - Os projetos de pesquisa e convênios a serem assinados pela Direção da Unidade deverão
estabelecer, sempre que possível, parcela de recursos para a aquisição de materiais bibliográficos para a
Biblioteca, a ser descriminado pelos próprios pesquisadores.
Art. 23º - Os critérios de planejamento e qualidade para os processos de seleção, aquisição, preservação,
avaliação e desbastamento seguirá a Política de Formação e Desenvolvimento de Acervo para o Sistema
de Bibliotecas da UFMG.

CAPÍTULO V
Dos Empréstimos
Art. 24º - O empréstimo domiciliar será permitido e efetuado obedecendo as disposições do
Regulamento do Serviço de Empréstimo do Sistema de Bibliotecas da UFMG vigente.

CAPÍTULO VI
Da Disciplina no interior da Biblioteca
Art. 25º - Do usuário será exigido:
a) Silêncio e decoro;
b) Respeito à integridade e limpeza das instalações e do acervo;
c) A realização de discussões e estudos em grupo somente nas áreas destinadas a este fim.
§1º - No interior da Biblioteca é vedada e entrada de alimentos e bebidas; e de animais, salvo os casos
previstos em lei.
§2º – É exigido do usuário da Biblioteca o tratamento respeitoso aos funcionários da mesma, cuidando
para uma sociabilidade solidária e harmônica.
Art. 26º - O usuário que danificar, mesmo que parcialmente, o acervo da Biblioteca sofrerá penalidades
preconizadas pela Comissão da Biblioteca.

CAPÍTULO VII
Das disposições gerais
Art.27º -Em casos omissos de descumprimento deste Regulamento, ou faltas graves cometidas no
recinto da Biblioteca, o fato será levado pelo chefe da Biblioteca para discussão junto a Comissão da
Biblioteca e ao Diretor da Unidade a fim de deliberar sobre as penalidades a serem aplicadas.
§ Único - Alegar desconhecer este regulamento não isenta o usuário das penalidades constantes no
mesmo.
Art.28º - Este regulamento foi aprovado pela Congregação da Escola de Veterinária da UFMG,
entrando em vigor na data de sua homologação, revogadas aos disposições em contrário.

(Atualizado em reunião de Congregação da Escola de Veterinária da UFMG do dia 28 de novembro de
2013)

