
 

 

REGULAMENTO DA BIBLIOTECA PROF. RAFFAELLO BERTI DA ESCOLA DE ARQUITETURA DA 
UFMG 

 
TÍTULO I 

                                                           Da finalidade da Biblioteca 
 
Art. 1º - A Biblioteca da Escola de Arquitetura da UFMG terá como finalidade proporcionar à 
comunidade interna e externa da UFMG acesso à informação técnico-científica relativa às 
áreas de conhecimento próprias das atividades de ensino, extensão e pesquisa desenvolvidas 
pela Unidade, por meio de seu acervo local e fontes de informação eletrônica.   
 
Art. 2º - A Biblioteca será subordinada administrativamente à Diretoria da Unidade e 
tecnicamente à Biblioteca Universitária, de acordo com o Regimento  da Biblioteca 
Universitária – Sistema de Bibliotecas da UFMG. 
 
Art. 3º - A Biblioteca será mantida por verba incluída anualmente no orçamento da Unidade, 
por convênios e outras rendas para tal fim instituídas. O valor das multas arrecadadas serão 
restituídas à biblioteca e aplicadas às necessidades da mesma visando à melhoria da qualidade 
dos seus serviços e acervo.   

 
 

TÍTULO II 
Da organização 

 
Art. 4º - A organização da Biblioteca compreenderá: 
I - Comissão da Biblioteca; 
II - Chefia; 
III - Setor de Monografias e Materiais especiais; 
IV - Setor de Periódicos; 
V - Setor de Serviços aos usuários. 

 
 

CAPÍTULO I 
Da comissão da Biblioteca 

 
Art. 5º - A comissão da Biblioteca terá a seguinte composição: 
I - Chefia da Biblioteca, na qualidade de coordenador; 
II- 1 (um) professor representante de cada curso de graduação e pós-graduação oferecidos 
pela escola, indicados pelos coordenadores dos cursos; 
III- 1 (um) aluno  representante de cada curso de graduação, indicado pelo DA,   e  um aluno 
representante  de cada curso de pós-graduação, indicados pelos coordenadores dos cursos. 

Parágrafo I - Os representantes docentes e discentes junto à Comissão da Biblioteca 
deverão ser designados por Portaria do Diretor da Unidade com mandato de um ano, 
permitida a recondução.  
 
 



 

 

Art. 6º - Será da competência da Comissão: 
I - Coordenar, no âmbito da Unidade, a política de  formação e desenvolvimento do acervo da 
biblioteca (aquisição, manutenção e descarte);  
Parágrafo único -  Consideram-se materiais bibliográficos: livros, dissertações,  teses, mapas,  
CDs, DVDs ou outras mídias que tragam conteúdo bibliográfico. 
II - Propor à Congregação e à Diretoria da Unidade as políticas específicas para a Biblioteca; 
III - Assessorar o corpo técnico da Biblioteca nas questões referentes ao processamento 
técnico do acervo; 
IV - Sugerir medidas que visem a melhoria técnica e administrativa da Biblioteca; 
V - Analisar e dar sugestões para projetos de desenvolvimento da Biblioteca; 
VI - Analisar e propor alterações neste regulamento e apresentá-las à Congregação da 
Unidade. 
 
Art. 7º - A Comissão reunirá em primeira convocação em horário preestabelecido pela 
Coordenação,  com a maioria de seus membros, ou,   após trinta minutos  do horário 
preestabelecido,  com qualquer número dos membros presentes.  

 
 

CAPÍTULO II 
Da Chefia 

 
Art. 8º - A chefia da Biblioteca será exercida por servidor técnico-administrativo ocupante do 
cargo de Bibliotecário-Documentalista escolhido e designado pelo Diretor da Unidade de 
acordo com o Artigo 15  § 4º do Regimento Interno da Escola de Arquitetura.   
Parágrafo único – Excepcionalmente,  poderá exercer  a chefia da Biblioteca  um  servidor 
técnico-administrativo com formação em Biblioteconomia, e que esteja em efetivo exercício 
no setor há mais de 5 (cinco) anos.  
 
Art. 9º -  Será de competência da Chefia:  
I - Administrar, coordenar e supervisionar as atividades necessárias ao pleno funcionamento 
de todos os setores e serviços prestados pela Biblioteca; 
II – Controlar e repassar à contabilidade os recursos arrecadados pela  biblioteca; 
III – Coordenar a aquisição de material bibliográfico; 
IV-  Coletar, analisar e apresentar dados estatísticos das atividades desenvolvidas na Biblioteca   
quando solicitado; 
V- Coordenar o inventário da Biblioteca; 
VI – Desenvolver projetos e elaborar normas de interesse para a biblioteca.  
 

 
CAPÍTULO III 

Do setor de Monografias e Materiais Especiais 
 
Art. 10º - Será de competência do Setor de Monografias e Materiais Especiais: 
I - Coordenar as atividades de seleção, avaliação, processamento técnico, preparo de livros, 
teses, folhetos e materiais especiais (mapas, slides, fitas de vídeo e outros) visando o 



 

 

armazenamento, a divulgação e a recuperação da informação de material impresso e 
eletrônico; 
II- Desenvolver projetos, elaborar normas de interesse do Setor, coletar, analisar e apresentar 
dados estatísticos das atividades desenvolvidas no Setor; 
III - Desenvolver outras atividades inerentes ao Setor quando se fizer necessário. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Do Setor de periódicos 

 
Art. 11º - Será de competência do Setor de periódicos: 
I - Coordenar as atividades de seleção, avaliação, processamento técnico, preparo da  coleção 
de periódicos  visando o armazenamento, a divulgação, o  intercâmbio e a recuperação da 
informação de material impresso e eletrônico; 
II - Promover a atualização da coleção junto ao Catálogo Nacional de Publicações Periódicas – 
CCN; 
III -  Desenvolver projetos, elaborar normas de interesse do Setor, coletar, analisar e 
apresentar dados estatísticos das atividades desenvolvidas no Setor; 
IV- Desenvolver outras atividades inerentes ao Setor quando se fizer necessário. 

 
 

CAPÍTULO V 
Do Setor de serviços aos usuários 

 
Art. 12º - Será da competência do Setor de serviços aos usuários: 
I - Coordenar, avaliar, orientar e disseminar os serviços, produtos  e recursos informacionais 
disponíveis aos usuários;  
 Parágrafo único – Serviços e produtos disponíveis aos usuários: pesquisa bibliográfica, 
normalização bibliográfica, COMUT, treinamentos, empréstimo e outros. 
II -  Desenvolver projetos, elaborar normas de interesse do Setor, coletar, analisar e apresentar 
dados estatísticos das atividades desenvolvidas no Setor; 
III - Desenvolver outras atividades inerentes ao Setor quando se fizer necessário. 

 
 

TÍTULO III 
CAPÍTULO I 

Do funcionamento 
 
Art. 13º - A Biblioteca da Escola de Arquitetura da UFMG poderá ser utilizada para consulta 
pelo público em geral, dentro do seguinte horário: de segunda à sexta-feira – 7h30min às 22h.  

Parágrafo 1 – O empréstimo de material bibliográfico e a execução de atividades que 
demandam prazo e/ou contato com outras Bibliotecas encerrará  às 21h50min.  

Parágrafo 2  - Em período de inventário da coleção, a Biblioteca permanecerá   fechada 
ao público não sendo permitido o empréstimo. O inventário será realizado em período de 
férias acadêmicas. 



 

 

 Parágrafo 3 - Os horários de funcionamento da Biblioteca a que se refere o caput deste 
artigo poderão ser alterados, justificadamente, por determinação da Diretoria da Unidade. 
 
Art. 14º - O acervo será de livre acesso, salvo no caso das coleções especiais (Memória, Obras 
Raras, e outras). 

Parágrafo único - As publicações retiradas das estantes deverão ser deixadas sobre a 
mesa para fins de estatística e serão recolocadas nas estantes por funcionários da Biblioteca. 
 
Art.15° Não será permitida a entrada na biblioteca com pertences, como pastas, bolsas, 
mochilas  etc., devendo os mesmos ser deixados em escaninhos.  
 
Art. 16º - À comunidade da UFMG (professores, servidores e alunos regularmente 
matriculados) será admitida a entrada na biblioteca com material particular desde que 
apresentado documento da universidade. À comunidade externa não é permitida  a entrada  
nas dependências internas da biblioteca com material particular  (p. ex. livros, apostilas, 
revistas, cadernos, computadores pessoais e outros). Somente serão aceitos lápis, borracha, 
caneta e folhas soltas em branco.  
 
 

CAPÍTULO II 
Do guarda-volumes 

 
Art. 17º - O uso do guarda-volumes será privativo aos usuários da Biblioteca. 

Parágrafo único - É permitido o uso de um (1) guarda-volume por cada usuário sendo 
de sua inteira responsabilidade o cuidado com a chave (ou plaqueta) em seu poder. 
 
Art. 18º - O usuário que não devolver a chave do guarda-volumes até o encerramento do 
expediente, ou no caso de perda, extravio ou danos à chave (ou plaqueta) ou ao guarda-
volume, estará sujeito ao pagamento de taxa  ou responderá pelo prejuízo causado na forma 
estabelecida pela Biblioteca.   

Parágrafo 1- O usuário deverá comunicar, imediatamente, a perda ou extravio da 
chave (plaqueta) em seu poder. 

Parágrafo 2- Os valores referentes às taxas de serviços e segunda via da chave 
(plaqueta) serão especificados pela tabela de valores de multas, emolumentos e serviços 
relativos ao Sistema de Bibliotecas da UFMG. 

 
 

TÍTULO IV 
Do desenvolvimento do acervo 

 
Art. 19º - O acervo será atualizado mediante compra, doação e permuta. 

Parágrafo único - As sugestões de compra serão apresentadas pelos usuários 
(professores, alunos, pesquisadores e servidores) e serão analisadas pela Comissão da 
Biblioteca se houver necessidade de priorização dos itens em função do recurso financeiro 
disponível e sua pertinência com as áreas de  conhecimento desenvolvidas pela Unidade.   
 



 

 

Art. 20º - O acervo  será registrado por número patrimonial fornecido e controlado pela  
Biblioteca Universitária.   
 
Art. 21º - Os cursos de pós-graduação e os projetos de pesquisa e extensão da Unidade 
deverão captar recursos para a aquisição de material bibliográfico necessário ao 
desenvolvimento do curso ou projeto. 
 Parágrafo único – O material bibliográfico adquirido deverá ser encaminhado para 
biblioteca,  no prazo máximo de 2(dois) anos,  para ser patrimoniado e incorporado ao acervo. 
 
Art. 22º - As doações serão aceitas a partir de uma seleção de acordo com o interesse da 
Biblioteca. 
  Parágrafo único  - As doações de acervos especiais e/ou coleções particulares deverão 
ser avaliadas pela Comissão de Biblioteca com a anuência do Diretor da Unidade.  

 
 

TÍTULO V 
Dos empréstimos 

 
CAPÍTULO I 

Do empréstimo domiciliar 
 

Art. 23º - A circulação de materiais referentes ao acervo da biblioteca será de acordo com o 
Regulamento do Sistema de Bibliotecas da UFMG. 

Parágrafo único - Os casos omissos no regulamento serão dirimidos pela Chefia da 
Biblioteca com a anuência do Diretor da Unidade. 

 
 

TÍTULO VI 
Da disciplina 

 
Art. 24º- Será exigido silêncio e respeito no recinto da Biblioteca, sendo permitida a 
permanência de grupos de estudo somente em áreas destinadas a este fim. 
 
Art. 25º - Não será permitido fumar e lanchar no recinto da Biblioteca. 
 
Art. 26º - O bibliotecário-chefe/coordenador comunicará ao Diretor da Unidade e, ou à 
Comissão da Biblioteca, qualquer transgressão ou  não atendimento por parte de usuários, aos 
apelos do funcionário da biblioteca.  As faltas cometidas no recinto da Biblioteca,  poderão  
suspender a entrada do usuário à biblioteca  por tempo determinado ou indeterminado ou 
poderão ser deliberadas outras penalidades.  

 
 
 
 
 



 

 

TÍTULO VII 
Das disposições gerais 

 
Art. 27º - O Núcleo de Apoio à Graduação (NAG) e as Secretarias dos Colegiados de Pós-
graduação deverão encaminhar à Biblioteca  os trancamentos de matrículas ocorridos no 
semestre.  
 
Art. 28º - Quando da requisição de diploma e ou conclusão de curso, O NAG  e as  Secretarias 
dos Colegiados de Pós-graduação  deverão solicitar  à Biblioteca:  
 

a) NAG:  o “Nada Consta”;  
b) Secretarias dos Colegiados de Pós-graduação:  o “Nada Consta” e a declaração de 

entrega do trabalho (exemplar impresso, encadernado em capa dura cartonada, e um 
CD em arquivo único em formato PDF), além do Termo de Autorização para 
Disponibilização na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMG. 

 
Art. 29º - Os casos omissos neste regulamento deverão ser resolvidos pelo Chefe da Biblioteca, 
cabendo recurso à Comissão de Biblioteca e ao Diretor. 
 
Art. 30º - Este regulamento deverá ser aprovado pela Congregação da Escola de Arquitetura da 
UFMG entrando em vigor na data de sua homologação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
Regulamento aprovado pela Congregação da Escola de Arquitetura da UFMG em 04 de abril de 
2018. 


