
Em 19 de agosto de 1974, a Biblioteca “Dr. José Barbosa de Melo Santos” obteve o

certificado de registro sob o nº 16.878 na categoria de Biblioteca Universitária,

culminado os esforços que haviam se iniciado em 11 de agosto de 1972. Essa

conquista deveu-se à entrega incondicional de beneméritos, como o Dr. José

Barbosa de Melo Santos, que doou 1.700 volumes de livros para compor o acervo,

o que permitiu o registro. Em homenagem à generosa doação, a Biblioteca recebeu

o seu nome.

Inicialmente instalada no prédio do antigo Teatro Redenção, em novembro de

1983 a Biblioteca transferiu-se para o Campus Universitário em uma sala do prédio

onde hoje funciona a Unidade Acadêmica de Ensino de Direito. A Biblioteca cresceu

junto com o UNIFEMM, até que em agosto de 2000 instalou-se em prédio próprio

no Campus, com área física de 1.200m2. A Biblioteca atende aproximadamente

5.000 usuários inscritos, realizando empréstimos e renovações de até 700

obras/dia em meses de maior movimento. Além da comunidade acadêmica –

alunos, professores e funcionários – o atendimento, por meio de consultas

internas, é estendido a um público diverso: comunidades locais e vizinhas, e

visitantes da cidade de Sete Lagoas.



ACERVO

A Biblioteca do Centro de Documentação e Informação do UNIFEMM possui

aproximadamente 120.000 volumes entre livros, periódicos, folhetos, teses e

dissertações, TCCs, hemeroteca, DVDs, CDs etc., destinados aos cursos de

graduação e pós-graduação oferecidos pela IES. O acervo é organizado pelo Código

de Catalogação Decimal de Dewey – CDD, obedecendo o padrão de catalogação

AACR2 e informatizado pelo Sistema Integrado de Bibliotecas-Pergamum. Suas

rotinas e processos, tais como empréstimos, devoluções, renovações e reservas,

são totalmente informatizados. O acervo pode ser consultado pela internet via

home page própria da Biblioteca.



ATUALIZAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO

O procedimento adotado na atualização do acervo é a verificação das bibliografias

das disciplinas ministradas pelos professores, adquirindo o que por ventura ainda

não faz parte do acervo da biblioteca, em número suficiente para atender à

demanda do corpo docente e discente.

Orientada pelos parâmetros quantitativos definidos pela Instituição, e seguindo

política colegiada na formação e desenvolvimento da coleção, onde a

responsabilidade pela seleção qualitativa que é compartilhada entre coordenadores

, professores, bibliotecários, Comissão Própria de Avaliação, Núcleo de Apoio ao

Docente e Pró-Reitoria Acadêmica, a Biblioteca procura adquirir toda a bibliografia

que compõe as disciplinas dos cursos ofertados pela IES em número suficiente para

atender à demanda do corpo docente e discente.


