
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA – SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFMG 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais (SB/UFMG) é 

composto por 25 bibliotecas contemplando as áreas de Ciências Agrárias, Ciências 

Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, 

Engenharia, Ciência da Saúde e Linguística, Letras e Artes, além de bibliotecas 

vinculadas às Unidades Especiais e a atividades de extensão, cultura e lazer. 

A gestão dos acervos bibliográficos constantes dessas bibliotecas, seja em formato 

impresso, digital ou  especial é uma das responsabilidades  da Biblioteca Universitária 

que é o órgão suplementar ligado a Reitoria da UFMG responsável por coordenar 

tecnicamente as bibliotecas do Sistema e por definir as normas e diretrizes que 

subsidiam a prestação de serviços e produtos de informação necessários ao 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão na Universidade.  

 

No período de 2010-2014 foram investidos pela Administração Central recursos na 

ordem de R$4.600.000,00 para o desenvolvimento do acervo bibliográfico. Esse 

investimento implicou em um crescimento médio de 3,9% do acervo disponível do 

Sistema de Bibliotecas, que gira em torno de um milhão de exemplares, e que 

contempla um público de aproximadamente 158.000 usuários.  

 

Visando atender as diretrizes estabelecidas para a criação, ampliação e melhoria dos 

produtos e serviços prestados pelo Sistema de Bibliotecas várias iniciativas vêm sendo 

desenvolvidas pela Biblioteca Universitária. No âmbito das ações de infraestrutura 

cabe destacar a revitalização do prédio da Biblioteca Central, que está sendo realizada 

em parceria com a Superintendência de Infraestrutura da UFMG, e a renovação dos 

equipamentos de segurança do acervo – portais de detecção – que está sendo 

viabilizada junto à Pró-Reitoria de Administração. No tocante às ações de ensino, 

pesquisa e extensão estão em andamento a parceria com a Escola de Ciência da 

Informação para a viabilização do projeto Acervos em Movimento e a parceria com o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), polo Coltec, na 

oferta do curso de Auxiliar de Biblioteca. Aliada à proposta da UFMG de intensificar as 

ações de internacionalização buscando estreitar os laços de cooperação com 

universidades e instituições de outros países a Biblioteca Universitária firmou parceria 

com a Diretoria de Relações Internacionais  (DRI) para abrigar o acervo dos Centros de 

Estudos Internacionais que compreende o Centro de Estudos Latino Americanos, o 

Centro de Estudos Africanos, o Centro de Estudos Indianos, o Centro de Estudos 

Chineses, o Centro de Estudos Europeus, além do acervo doado pelo Instituto 

Confúcio. Também se encontra em andamento um acordo de cooperação com o 

Instituto Superior de Ciências de Educação de Huambo, Angola, visando o intercâmbio 

de informações e práticas e o estreitamento de relações entre universidade brasileiras 

e africanas. Soma-se a essas iniciativas em andamento a promoção do XVIII Seminário 



Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU) principal evento da área que irá 

congregar profissionais de Bibliotecas e áreas afins na discussão sobre o acesso público 

à informação visando capacitar não só o corpo técnico das bibliotecas na discussão de 

temas atuais, mas também proporcionar aos estudantes da Universidade a 

oportunidade de debater com profissionais de renome internacional assuntos ligados à 

Biblioteconomia. 

 

Vários são os desafios que têm se apresentado às bibliotecas em função do 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação e a Biblioteca 

Universitária mantém-se atenta à necessidade de acompanhar esse desenvolvimento. 

Nesse sentido, fortalecer a oferta de produtos e serviços que atendam as demandas e 

expectativas dos usuários é uma das propostas para o SB/UFMG que visa não apenas o 

público que acessa as dependências das bibliotecas nos campi da Universidade, mas 

também as bibliotecas-pólo ligadas aos cursos de educação a distância. Incrementar a 

qualificação do corpo técnico e administrativo em atividades de educação continuada 

abrangendo cursos de pós-graduação buscando a internacionalização de saberes e 

competências também é uma das metas da Biblioteca Universitária que visa a 

excelência de seus colaboradores. Considera-se que esse aprimoramento irá refletir 

em atendimento diferenciado aos usuários e irá destacar o SB/UFMG frente as 

universidades em âmbito nacional. Alçar as bibliotecas da UFMG aos patamares 

vigentes em Instituições de classe mundial a fim de dar subsídio à proposta da 

Universidade de incremento do intercâmbio internacional de estudantes e 

pesquisadores constitui-se outro grande desafio que se apresenta ao SB/UFMG nos 

próximos anos. Nesse sentido apresenta-se também o objetivo de subsidiar a DRI no 

processo de Internacionalização solidária e de excelência, principalmente no tocante à 

disseminação do conhecimento acadêmico e científico. Esse olhar extramuros não 

abrange apenas níveis internacionais, mas a Biblioteca Universitária pretende também 

que todo o Sistema de Bibliotecas, em suas unidades extracampi como a Biblioteca do 

Instituto de Ciências Agrárias em Montes Claros, caminhem em consonância com os 

princípios e com a missão institucional do SB/UFMG de prestar serviços de informação 

técnico-científica que ultrapassem as expectativas da comunidade acadêmica, 

sustentando e colaborando com a UFMG para que ela permaneça dentre as mais bem 

conceituadas universidades do país. Incorpora-se a essa missão a responsabilidade 

social da Biblioteca Universitária em fomentar o acesso público à informação 

atendendo aos princípios previstos na Lei de Acesso à Informação e na Carta de 

Serviços ao Cidadão, razão de ser das instituições públicas. 

 

 

 

 

  


