
 

 

 

 

 

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG 

 

 

Aprovado pela Egrégia Congregação da Escola de Veterinária da 

UFMG em reunião realizada no dia 23/02/2022 

 

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, técnico-administrativos em educação, funcionários 

terceirizados, 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 do Departamento de Clínica e Cirurgia 

Veterinárias, um do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, um do Departamento 

de Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal e um do Departamento de 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. 

V. 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. 

§ 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.10 - 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 de 

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.11 - 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.12 - 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. Atualizar o site e o perfil da Biblioteca nas mídias sociais em que possua conta; 

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 à 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 necessário. 

 

CAPÍTULO III 

Do funcionamento 

 

Art.13 - O horário de funcionamento da Biblioteca da Escola de Veterinária da UFMG será 

aprovado pela Congregação, ouvido o Coordenador da Biblioteca; 

§ 1° - Nos dias úteis não letivos e nos recessos escolares, o funcionamento será definido de 

acordo com determinação da Diretoria da Escola de Veterinária. 

§ 2° - Em período de inventário da coleção, atendendo às determinações do Tribunal de Contas 

da União, a Biblioteca permanecerá fechada durante todo o período. O inventário é realizado 

em data determinada pela Biblioteca Universitária da UFMG. 

 

Art.14 - A Biblioteca da Escola de Veterinária da UFMG poderá ser utilizada para consulta 

pelo público em geral, dentro de seu horário de funcionamento. 

 

Art.15 - 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.16 - Os terminais de computadores disponíveis na Biblioteca serão exclusivamente para 

pesquisas técnico-científicas e consulta as bases de dados. 

 

Art.17 - Não será permitida a entrada na Biblioteca com pertences como: pastas, bolsas, 

mochilas e similares, devendo os mesmos ser deixados em escaninhos específicos para tal fim. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Do guarda-volumes 

 

Art.18 - O uso do guarda-volumes será facultado aos usuários da Biblioteca. 

 

Art.19 - O guarda-volumes poderá ser utilizado pelo usuário exclusivamente enquanto ele 

encontrar-se no recinto da Biblioteca. 

§ único - Será permitido o uso de um (1) guarda-volumes por usuário. 

 

Art.20 - O uso do guarda-volumes será individual e intransferível, sendo de inteira 

responsabilidade do usuário o cuidado com a chave e a plaqueta em seu poder. 

 

Art.21 - O material deixado no guarda-volumes pelo usuário que se ausentar da Biblioteca será 

recolhido e novamente entregue ao usuário somente após o pagamento de multa estabelecido 

pelo Conselho Universitário (Art.137, subtítulo II do Regimento Geral da UFMG). 

§ único - A cobrança de multa do guarda-volumes em atraso será efetuada para todos os 

usuários, sem exceção. 

 

Art.22 - No caso de perda, extravio ou danos à plaqueta e/ou chave o usuário responderá pelo 

prejuízo causado de acordo com a tabela vigente. 

§ 1° - O usuário deverá comunicar, imediatamente, a perda ou extravio da plaqueta e chave sob 

sua responsabilidade. 

§ 2° - Os valores referentes à perda ou extravio da chave e plaqueta serão especificados e fixados 

também em deliberações do Conselho Universitário de acordo com o Art. 137, Subtítulo II do 

Regimento Geral da UFMG. 

 

Art.23 - Quando solicitado, ao sair da Biblioteca, o usuário deverá apresentar todos os pertences 

à pessoa responsável pelo guarda-volumes. 

 

Das cabines de estudo 

 

Art.24 - A cabine tem como finalidade oferecer ao usuário o máximo de conforto e concentração 

em seus respectivos estudos. 

§ único - A Biblioteca disponibiliza cabines individuais e cabines para grupos. 

 

Art.25 - O usuário deverá ser responsável pela conservação da cabine utilizada e indenizará a 

Biblioteca com o valor correspondente, em caso de dano às instalações e mobiliário. 

 

Art.26 - Ao sair da cabine, o usuário deverá retirar seu material de estudo e as obras pertencentes 

à Biblioteca, apagar as luzes, liberando-a para outro usuário. 

§ único - O usuário que se ausentar da cabine perderá o direito de continuar usando-a, se 

nesse ínterim aparecer novo solicitante. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27 - A Biblioteca não será responsável pelos pertences deixados ou esquecidos nas cabines 

de estudo. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Desenvolvimento do Acervo 

 

Art. 28 - 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. 

§ 3º - A doação obedecerá a procedimento específico vigente no serviço público federal. 

 

Art. 29 - O acervo informacional será registrado pela Biblioteca Universitária conforme o 

Regimento Interno da Biblioteca Universitária. 

 

Art.30 - 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.31 - 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. 32 - Os critérios de planejamento e qualidade para os processos de seleção, aquisição, 

preservação, avaliação e desbastamento seguirão a Política de Formação e Desenvolvimento de 

Acervo para o Sistema de Bibliotecas da UFMG. 

 

CAPÍTULO V 

Dos Empréstimos 

 

Art. 33 - O empréstimo domiciliar será permitido e efetuado obedecendo as disposições do 

Regulamento do Serviço de Empréstimo do Sistema de Bibliotecas da UFMG vigente. 

 

Art. 34 - O usuário será responsável pela guarda e conservação da(s) obra(s) emprestada(s), não 

podendo transferi-la(s) para outra pessoa.  

§ 1° - Nos casos de extravio e danos, o usuário deverá restituir à Biblioteca outro exemplar da 

mesma data, ou edição mais atualizada, além de pagamento de multa, quando couber.  

§ 2° - Quando se tratar de obra esgotada, a Chefia da Biblioteca deverá consultar um 

docente da área para indicar outra obra para substituí-la. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 35 - Quando houver atraso na devolução da obra, será cobrada multa por dia de atraso e 

por volume, de acordo com a tabela vigente e recolhida através de GRU. 

§ 1° - A multa é cobrada de acordo com o regulamento da Biblioteca Universitária em vigor. 

§ 2° - Os valores de cobranças de multas e taxas são disciplinados por Portaria emitida pela 

Pró-Reitoria de Administração da UFMG. 

§ 3° - Os valores das taxas e multas podem ser consultados no site do Sistema de Bibliotecas 

da UFMG (https://www.bu.ufmg.br/bu_atual/o-sistema-de-bibliotecas/documentos-e-

normas/), no Guia do Usuário e em versão impressa no Balcão de Atendimento da Biblioteca. 

§ 4° - No caso de fechamento imprevisto da Biblioteca, a devolução deverá ser feita, sem 

cobrança de multa, até o primeiro dia útil após a reabertura. Ultrapassado esse prazo, será 

cobrada multa normalmente. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Disciplina no interior da Biblioteca 

 

Art. 36 - 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 trabalhadores da mesma, 

cuidando para uma sociabilidade solidária e harmônica. 

 

Art. 37 - O usuário que danificar, mesmo que parcialmente, o acervo da Biblioteca sofrerá 

penalidades preconizadas pela Comissão da Biblioteca. 

 

CAPÍTULO VII 

Das disposições gerais 

 

Art.38 - 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.39 - Este regulamento foi aprovado pela Egrégia Congregação da Escola de Veterinária da 

UFMG, entrando em vigor na data de sua homologação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Professora Zélia Inês Portela Lobato 

Presidente da Egrégia Congregação da Escola de Veterinária da UFMG 
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