
XVIII SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS 

REGIMENTO 

 

TÍTULO I 

DA PROMOÇÃO, DA FINALIDADE, DOS OBJETIVOS E DOS PARTICIPANTES 

 

CAPÍTULO I 

DA PROMOÇÃO 

Art. 1º A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) promoverá o XVIII Seminário 

Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU) no período de 16 a 21 de novembro de 

2014, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.  

§ 1º A organização do XVIII SNBU ficará sob a responsabilidade da Biblioteca 

Universitária – Sistema de Bibliotecas da UFMG. 

§ 2º O evento será organizado em consonância com os princípios da Comissão 

Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU). 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

Art. 2º O XVIII SNBU terá como finalidade congregar profissionais vinculados às 

bibliotecas universitárias brasileiras para a troca de experiências, bem como para a 

promoção de ações que contribuam para seu desenvolvimento. 

§1º Os debates ocorrerão em torno do tema “Bibliotecas universitárias e o acesso 

público à informação: articulando leis, tecnologias, práticas e gestão” e seus diversos 

desdobramentos. 

§2º Os eixos temáticos sob os quais o tema do XVIII SNBU será desenvolvido são: 

I. Organização e serviços de informação 

Organização e tratamento da informação 

Formação e desenvolvimento de coleções 

Cultura e comportamento informacional 

Usuários e práticas contemporâneas 

Serviços de referência (inovação em produtos, marketing e serviços) 

Produtos e serviços para pessoas com deficiências 

Acervos raros e especiais 

Perfil profissional e práticas renovadoras 

Sistemas de gerenciamento da informação. 

 

 

 



II. Leis de acesso público à informação 

Contextos, historicidade e repercussão 

Normas, regulamentos de acesso e disseminação da informação 

Influência da Lei de Acesso a Informação na prática bibliotecária 

Abrangência da Lei de Acesso a Informação. 

 

III. Gestão de Bibliotecas Universitárias  

Políticas institucionais 

Planejamento estratégico e sustentabilidade 

Avaliação e gestão pública em serviços de informação 

Formação continuada 

Acessibilidade (produtos, serviços e tecnologia). 

 

IV.       Comunicação Científica 

Política e economia da informação (mercado editorial, movimento de 

acesso aberto, direito autoral e licenças de uso) 

Fluxo editorial e atuação bibliotecária 

Produção, comunicação científica e tecnológica (medição, mapeamento, 

diagnóstico e avaliação). 

 

IV. Tecnologia 

Repositórios institucionais 

Ferramentas de comunicação e colaboração científica 

Dispositivos móveis em contexto acadêmico 

Acervos digitais e e-books 

Preservação de acervos digitais 

Biblioteca universitária e EaD.  

 

 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

Art. 3º O XVIII SNBU será realizado com objetivo de ser espaço de reflexão e debate 

sobre a atuação das bibliotecas universitárias no acesso à informação e sua 

participação na divulgação de informações de interesse público utilizando as 

tecnologias como meio de divulgação e estimulando uma cultura de disseminação do 

conhecimento.   

Art. 4º São objetivos específicos do XVIII SNBU: 

I. Refletir sobre a prática bibliotecária no tocante ao acesso a informação e 
disseminação do conhecimento; 

II. Divulgar novas práticas e tecnologias relacionadas ao tema do evento; 
III. Propiciar troca de experiências entre os profissionais da área de informação; 
IV. Apresentar a produção intelectual da área;  
V. Apontar aspectos legais e responsabilidades gerenciais relacionados ao acesso à 

informação no contexto das bibliotecas. 
 
 

 



CAPÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES 

Art. 5º Poderão participar do XVIII SNBU profissionais, estudantes de graduação e 

pós-graduação da área de Biblioteconomia, bem como profissionais e discentes de 

outras áreas com interesse na temática a ser desenvolvida no evento. 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO, COMPETÊNCIAS E ATIVIDADES BÁSICAS 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 6º A consecução do XVIII SNBU será realizada pela Comissão Organizadora. 

§ 1º Poderão ser indicadas subcomissões que se fizerem necessárias para o pleno 

êxito do evento. 

§ 2º A organização do evento contará com o apoio da Divisão de Planejamento, 

Gestão e Apoio a Projetos da Biblioteca Universitária – Sistema de Bibliotecas da 

UFMG. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

Seção I 

Comissão Organizadora 

 

Art. 7º À Comissão Organizadora, como órgão deliberativo, consultivo e normativo, 

compete o planejamento, coordenação e execução geral dos trabalhos. 

Art. 8º A Comissão Organizadora será composta pela Diretoria da Biblioteca 

Universitária, que responderá pela presidência e vice-presidência, por Coordenadores 

de duas grandes áreas: técnico-científica e executiva, esta última abrangendo as 

atividades financeira, de infraestrutura, de recepção, de cultura e secretaria e pela 

Comissão de Imprensa. 

Art. 9º À Comissão Organizadora compete: 

I. Exercer a coordenação geral do evento; 
II. Elaborar e aprovar o regimento, os planos gerais de trabalho, os planos de 

arrecadação e aplicação de recursos orçamentários, o temário e o programa 
técnico-científico; 

III. Promover a viabilização técnico-científica, administrativa e financeira do 
evento; 

IV. Realizar a prestação de contas; 
V. Publicar os Anais do evento; 



VI. Aprovar o relatório final do evento; 
VII. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento. 

 

Seção II 

Presidência 

 

Art. 10 Compete ao Presidente: 

I. Responder pela coordenação geral do evento; 
II. Convocar e presidir as reuniões da Comissão Organizadora; 

III. Exercer o “voto de Minerva” quando houver necessidade de desempate; 
IV. Autorizar a execução financeira do evento; 
V. Assinar a documentação e correspondências relativas ao evento; 
VI. Intermediar e autorizar a execução das atividades da Fundação gerenciadora 

do projeto SNBU necessárias à consecução do evento; 
VII. Assinar os certificados do evento; 
VIII. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento. 
 

Seção III 

Vice-Presidência 

 

Art. 11 Ao Vice-Presidente compete: 

 

I. Substituir e representar o Presidente em seus impedimentos; 
II. Colaborar com o Presidente na organização e consecução do evento; 

III. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento. 
 

Seção IV 

Comissão Executiva 

 

Art. 12 Ao Coordenador Executivo compete: 

  

I. Atuar, juntamente com a presidência e vice-presidência, na organização e 
consecução do evento; 

II. Manter estreita ligação com a empresa contratada para organizar o evento e 
com a agência de turismo oficial do evento para a prestação dos serviços 
necessários à realização do XVIII SNBU zelando para que todas as ações 
sejam executadas segundo as determinações da Comissão Organizadora; 

III. Manter estreita ligação com os patrocinadores, apoiadores e órgãos 
institucionais participantes do XVIII SNBU zelando para que todas as ações e 
colaborações sejam executadas segundo as determinações da Comissão 
Organizadora; 

IV. Assegurar que as subcomissões designadas cumpram as determinações da 
Comissão Organizadora;  

V. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento. 
 

Art. 13 À Comissão Executiva compete: 

 

I. Elaborar plano de trabalho a ser encaminhando à Comissão Organizadora para 
aprovação e acompanhamento;  



II. Elaborar plano orçamentário das atividades de infraestrutura, financeira, 
cultural, de receptivo e de secretaria do evento encaminhando-o à Comissão 
Organizadora para aprovação; 

III. Executar e acompanhar as atividades referentes às áreas financeiras, de 
infraestrutura, de secretaria, cultural e receptivo relacionado à realização do 
evento;  

IV. Coordenar e acompanhar os trabalhos das empresas contratadas, tais como 
empresa organizadora do evento, agência de turismo oficial, empresas de 
prestação de serviços de software, segurança, cerimonial, etc; 

V. Designar um Relator Geral do Seminário para recebimento dos relatórios das 
conferências, palestras e sessões de apresentação de trabalhos; 

VI. Participar, juntamente com a Comissão Organizadora, da elaboração do 
Relatório final do evento; 

VII. Determinar, juntamente com a Comissão Organizadora, a estratégia de 
avaliação do evento; 

VIII. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento. 
 

 

Seção V 

Comissão Técnico-Científica 

 

 

Art. 14 À Comissão Técnico-Científica compete: 

 

I. Elaborar plano de trabalho da Comissão encaminhando-o à Comissão 
Organizadora para aprovação e acompanhamento; 

II. Elaborar plano orçamentário das atividades relacionadas à área técnico-
científica do evento encaminhando-o à Comissão Organizadora para 
aprovação; 

III. Definir os eixos temáticos e subtemas a partir do tema central do evento; 
IV. Elaborar o programa técnico-científico do evento; 
V. Indicar conferencistas, palestrantes, avaliadores dos trabalhos encaminhados 

ao evento e avaliador internacional e nacional encaminhando as indicações à 
Comissão Organizadora para aprovação; 

VI. Definir regulamento e prazo para envio e seleção dos trabalhos de 
apresentação oral e pôsteres; 

VII. Acompanhar a avaliação dos trabalhos recebidos conforme as normas e prazos 
estabelecidos;  

VIII. Determinar as normas de apresentação das conferências, dos trabalhos, das 
seções de pôsteres, assim como dos Anais do evento; 

IX. Elaborar orientações para funcionamento das mesas, sessões de pôsteres, 
minicursos e oficinas; 

X. Prever e fazer os contatos necessários para garantir a constituição das mesas 
das sessões; 

XI. Promover a execução do programa assegurando o cumprimento dos trabalhos; 
XII. Articular-se com a Comissão Executiva e empresa organizadora do evento 

para a elaboração de programas, certificados, atestados de frequência e outros 
impressos necessários aos conferencistas; 

XIII. Manter-se em contato com a Comissão Executiva e empresas contratadas 
(organizadora e turismo) para providenciar transporte e hospedagem para os 
conferencistas; 

XIV. Redigir e assinar expediente relativo à Comissão Técnico-Científica; 
XV. Encaminhar as cópias dos trabalhos selecionados e aceitos para publicação 

nos anais; 



XVI. Elaborar as questões para o formulário de avaliação do evento no que compete 
à área técnico-científica; 

XVII. Elaborar o relatório final da Comissão para a apreciação da Comissão 
Organizadora. 

XVIII. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento. 
 

 

Seção VI 

Comissão de Imprensa 

 

 

Art. 15 - À Comissão de Imprensa compete: 

 

I. Elaborar plano de trabalho da Comissão encaminhando-o à Comissão 
Organizadora; 

II. Elaborar plano de orçamento da Comissão encaminhando-o à Comissão 
Organizadora; 

III. Providenciar o layout para impressos em geral, propondo modelos de cartazes, 
folders, homepage e outros documentos e meios de divulgação a serem 
apreciados pela Comissão Organizadora; 

IV. Providenciar a criação e adaptação da arte a ser aplicada nos materiais a 
serem utilizados no evento como canetas, pastas, blocos, dentre outros, a 
serem definidos pela Comissão Organizadora; 

V. Providenciar a confecção dos cartazes, programas, folders, informativos e 
outros impressos relativos à divulgação e consecução do Seminário conforme 
orientação da Comissão Organizadora; 

VI. Acompanhar a confecção do material de divulgação; 
VII. Divulgar a programação do seminário em nível local, estadual, nacional e 

internacional; 
VIII. Credenciar os fotógrafos para atuação durante o seminário; 
IX. Providenciar a cobertura da imprensa escrita, falada e televisionada; 
X. Elaborar avisos, comunicações, dentre outros, antes e durante a realização do 

Seminário; 
XI. Encaminhar à Comissão Executiva os folders, cartazes e demais materiais de 

divulgação confeccionados; 
XII. Coordenar a elaboração e colocação de faixas e outros materiais de divulgação 

verificando a disponibilização estratégica desse material; 
XIII. Elaborar o relatório final para a apreciação da Comissão Organizadora; 
XIV. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento. 
 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES BÁSICAS 

 

Art. 16 Constituem atividades Financeiras do evento: 

 

I. Elaboração de plano orçamentário a ser encaminhado à Comissão 
Organizadora para aprovação e controle; 

II. Captação de recursos para a realização do evento, em conjunto com a 
empresa contratada, na forma de: 



a. Apoio institucional: recursos oriundos de instituições vinculadas ao 
ensino, pesquisa e extensão universitária que financiarão recursos 
materiais, financeiros e humanos; 

b. Financiamentos: recursos oriundos de agências de fomento à educação 
e pesquisa, como Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP), Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT), Secretaria de Ensino Superior (SESu), dentre outras, as quais 
financiarão recursos materiais e financeiros; 

c. Patrocínios: recursos oriundos de empresas financeiras, industriais, 
comerciais ou de serviços às quais financiarão recursos materiais e 
financeiros. 

III. Consolidação dos planos orçamentários das Comissões ou subcomissões para 
apreciação pela Comissão  Organizadora; 

IV. Determinação dos valores e prazos de pagamentos das inscrições para 
participação no evento e demais atividades tais como minicursos e oficinas, 
bem como para as cotas de patrocínio; 

V. Acompanhamento do cumprimento do plano de arrecadação e aplicação dos 
recursos conforme definição da Comissão Organizadora; 

VI. Aprovação de orçamentos, de despesas extra-orçamentárias ou não previstas; 
VII. Controle da elaboração da prestação de contas sobre a aplicação dos recursos 

recebidos em conformidade com sua origem; 
VIII. Elaboração de relatório final para apreciação pela Comissão Organizadora; 
 

 

Art.17  Constituem atividades de Secretaria do evento: 

 

I. Elaboração de plano de trabalho a ser encaminhado à Comissão Organizadora 
para aprovação e controle;  

II. Execução de trabalhos de digitação, reprodução de textos, expedição de 
correspondências oficiais, distribuição de material de divulgação, arquivamento 
de cópias de todos os documentos expedidos e recebidos relativos ao 
Seminário; 

III. Elaboração e manutenção da mala direta; 
IV. Preparo das pastas, crachás e da distribuição do material aos participantes; 
V. Confecção ou compra de todo o material necessário para o funcionamento da 

Secretaria e Comissões instituídas para o evento; 
VI. Instalação e organização do trabalho de Secretaria durante o Seminário; 

VII. Atendimento aos participantes do evento; 
VIII. Recepção das instituições e empresas participantes da feira; 
IX. Controle da frequência dos minicursos, oficinas e demais atividades; 
X. Preenchimento e entrega dos certificados e de atestados de frequência; 
XI. Elaboração e aplicação dos instrumentos de avaliação do Seminário. 

XII. Confecção e entrega dos certificados às entidades e empresas participantes; 
XIII. Elaboração de relatório final para a apreciação da Comissão Organizadora; 
XIV. Acompanhamento e suporte às atividades relacionadas às Comissões técnico-

científica, de Imprensa e Executiva; 
 

 

Art. 18  Constituem atividades de Infraestrutura do evento: 

 

I. Seleção de empresas prestadoras de serviço de suporte ao evento;  



II. Levantamento das opções de hospedagem e transporte para o local do 
Seminário;  

III. Definição do(s) hotel(eis) oficial(ais) do evento; 
IV. Acompanhamento e consecução da reserva e preparo de local para a 

realização do seminário; 
V. Definição, em concordância com a Comissão Técnico-Científica, das salas para 

realização de palestras, conferências, discussões, cursos e sessões de 
pôsteres conforme atividade identificada; 

VI. Determinação dos locais para a instalação da Secretaria, Setor Financeiro, sala 
de reunião, Central de Informações, sala de reprografia, locais para o café, 
local para distribuição de equipamento para tradução simultânea, dentre outros 
necessários ao funcionamento adequado do evento; 

VII. Determinação da infraestrutura de informática (rede wireless, espaço cyber 
para participantes, serviço de recebimento dos trabalhos em formato digital, 
organização da sessão de pôsteres digitais, dentre outros) 

VIII. Definição do local para a instalação da feira; 
IX. Estabelecimento de critérios, juntamente com a Comissão de Imprensa, para 

identificação e sinalização dos locais no evento; 
X. Determinação e acompanhamento das atividades relativas ao transporte para 

os conferencistas e convidados especiais; 
XI. Acompanhamento da supervisão sobre a limpeza e boa apresentação de todos 

os locais (sala, auditório, sanitários) utilizados no seminário, além dos serviços 
de segurança diurna e noturna do seminário; 

XII. Consecução de providências relativas à instalação de equipamentos, mobiliário 
e estandes; 

XIII. Oferecimento de apoio logístico aos participantes, expositores e convidados 
durante a realização do evento; 

XIV. Acompanhamento da montagem e desmonte da feira, verificando a devolução 
de todo o material emprestado e/ou locado; 

 

 

Art. 19 Constituem atividades de Receptivo do evento: 

 

I. Organização do coquetel de abertura do evento; 
II. Organização da atividade de congraçamento; 

III. Definição de programação social; 
IV. Indicação de restaurantes, lanchonetes e outros serviços próximos ao local do 

Seminário, encaminhando à Comissão de Imprensa para divulgação; 
V. Montagem de serviço de atendimento de emergência aos participantes do 

Seminário; 
VI. Acompanhamento dos convidados conferencistas e palestrantes na chegada a 

cidade, assegurando que a hospedagem e transporte estejam devidamente 
agendados e reservados providenciando receptivos nos aeroportos; 

VII. Acompanhar os convidados conferencistas e palestrantes durante sua estadia 
para participar do evento, principalmente os estrangeiros, que deverão ser 
acompanhados em seus deslocamentos;  
 

  

Art. 20 Constituem atividades Culturais do evento: 

 

I. Organização da atividade cultural de abertura do evento; 
II. Organização de feira de produtos mineiros a ser realizada durante o evento; 

III. Definição de programação cultural procurando inserir atividades ao final de 
cada dia de evento; 



IV. Indicação de atividades socioculturais solicitando descontos em restaurantes, 
casas de show para os participantes do evento; 

V. Organização de city-tour; 
VI. Organização de visitas técnicas; 

 
 

 

TÍTULO III 

DOS TRABALHOS 

 

CAPÍTULO I 

DA DIREÇÃO E ORDEM DOS TRABALHOS 

 

Art. 21 Os trabalhos do Seminário desenvolver-se-ão da seguinte forma: 

a) Cursos e oficinas; 
b) Sessão de abertura; 
c) Conferências e palestras; 
d) Sessões técnicas de apresentação de trabalhos; 
e) Sessões de pôsteres; 
f) Reuniões técnicas 
g) Feira de produtos e serviços 
h) Sessão de encerramento. 

Parágrafo único. Faz parte da programação do XVIII SNBU a realização de eventos 

paralelos promovidos por Instituições ou grupos com temática de interesse das 

bibliotecas universitárias. 

Art. 22 As sessões de abertura e de encerramento serão presididas pelo Presidente do 

evento; 

Art. 23 As mesas das conferências, palestras e trabalhos deverão ser compostas por: 

a) Coordenador; 
b) Conferencista, palestrante ou apresentador de trabalho; 
c) Relator. 

§ 1º Compete ao Coordenador da mesa abrir, presidir e encerrar a sessão; 

§ 2º Compete ao Relator da mesa registrar em ata o resumo da sessão incluindo as 

recomendações e as ocorrências encaminhando os resumos ao Relator geral do 

evento; 

§ 3º No caso das palestras deverá ser indicado também um ou mais debatedores, 

conforme definição da Comissão Técnico-Científica; 

Art. 24 Compete ao Relator Geral do evento elaborar o relatório geral com base nos 

resumos dos trabalhos recebidos de cada relator; 



Art. 25 Os trabalhos do Seminário deverão primar pela pontualidade e obedecer à 

seguinte ordem: 

a) Abertura; 
b) Comunicações; 
c) Execução do programa determinado; 
d) Encerramento. 

 

CAPÍTULO II 

DO RELATÓRIO FINAL 

Art. 26 Cada Comissão fará o seu relatório que será incluído no Relatório Final. 

Art. 27 O Relatório Final será elaborado pela Comissão Organizadora no prazo 

aproximado de 60 (sessenta dias) após o encerramento do evento e disponibilizado no 

site. 

 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 28 O uso do crachá do XVIII SNBU é obrigatório para entrada dos participantes 

nas instalações do evento. 

Art. 29 A Comissão Organizadora do Seminário poderá alterar a ordem do Programa, 

se necessário, fazendo as devidas comunicações, sempre que possível, com 

antecedência, 

Art. 30 As decisões da Comissão Organizadora serão tomadas pela maioria simples 

de seus membros. 

Art. 31 Todos que colaborarem com a organização do Seminário receberão 

Certificados como Colaboradores. 

Art. 32 O Seminário deverá realizar-se com o mínimo de custos buscando formas de 

financiamento e patrocínio que possibilitem a participação de todos e propicie o melhor 

saldo financeiro possível para o mesmo, garantindo-se a qualidade técnico-científica 

do evento. 

Parágrafo único. O possível saldo remanescente ou superávit econômico-financeiro do 

evento reverterá em benefício da Instituição promotora do mesmo. 

Art. 33 O presente Regimento vigorará a partir de sua aprovação pela Comissão 

Organizadora. 

Art. 34 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

Regimento aprovado pela Comissão Executiva do XVIII SNBU em  15/01/2014. 


