
RESOLUÇÃO N9 03

C0NS1PERANPÕ o PafieceA da. Comissão de. Legistação e NoAmas,

RESOLVE:

capTtulo I
PA ORGANIZAÇÃO

hieAaaquicamente

capTtulo ii

39 - A BibEioteca CentAai tem poa objetivos:Afit.

I

II

.../

AaZ. 29 “ Ai BcbLíoíecaz SeXoAZacó vincutam-se 
a Viaeqão Geaat da B-ibiioteea Centoai.

REGIMENTO INTERNO PA BIBLIOTECA
CENTRAL PA UFES

da 
Uni- 

aeseovao, conhe-

~ coiigtcgaA., setecionaa, poocessao e disseminao a documenta
ção ncceiiãtZa aos poogoamas do ensino, peóquzõsa e exten
são das Unidades que integoam a Univeasidade;

- sca dcpcsitoata da pacdução inteiectuat e clenta^ica 
comua idade univexsitãaia, das pubticaçoes da poopaia 
vc-.s idade e de outaas obaas que ga-eantam

0 CONSELHO UNIVERSITÁRIO VA UN1VERS1VAVE FEPERAL VO ESPÍRITO SAN
TO, no cl6o de, óuoò coCu.buT,çoe/> íe.gcoús e. utaZiLtaAÁM, tendo ej^ otbta. o que, 
conòta do P/toce^óo n? 0009/87^01 - Sub~ReÁ£osiÁa. Acadenvica; e.

P L’rEt - R e2

DO ESPÍRITO SANTOUNIVERSIDADE FEDERAL

Á4Z» 1? - A 8ZbZZote,co. Ce,iitnod. da UntveAétdade, Ee,deAjat do EbpZ/bi- 
to Santo, tf/igao ôu.ptcjne,ntaA. da Untve/Lòtdade., c,omp/ie,ende, a Btbttote,ca nFe/i- 
nando de, CaAtno Mo^ue^" e, aó Btbtdote,eco5 SetondaÁ^ Ag/iope,caaAta e, Biomectc- 
ca, e,nte,ndtdcus na eAtxatuxa adnitiit^tTiattva como Se,çdo Setondat Ag/Lope,eua/Lta 
e, Se,ç.ao Setositat RíoniedZca.

VOS OBJETIVOS
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cientifica

Mt. 49 - PaAa consecução de óclló objeXzvoó, a Ftbttoteca CentAat
deveAa:

C

■

ao
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a
as

de 
da
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de 
estudantes, 
maximização
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e 
de 

dotaçccs 0A.çamejztãfaias pa/ta aquisição de matefaiat documen
tal;

UI - A.ecebeA matcAtat documental pAovenlente de doaçoes 
pessoas ^ZôZcoô e/ou de Instituições as bibliotecas 
UFES, paia seleção, tAotamento técnico e IncoA-poAaçao 
accAvo; \

DO ESPIRITO SANTOUNIVERSIDADE FEDERAL

ceA. e difundis, a evolução cultuAol, aAtlstlca, 
e hlstoAlco-admlnlstAatlva da UFES;

III - pAopoAalonaA. sefavlços de blbtlogAafia, de comutação e 
In^oAmaçao aos pA-ofiessoA-cs, pesqulsadoA.es e 
atem de tAelnamento de usuaAlos, gaAantlcda a 
no uso dos accuasos InfioAmaclonals existentes;

IV - atuaA., quando necessaAto, em colaboAação com o VepaAtamen- 
to de Sibilo teco nomla pana a fioAmação de pAafisslonals e 
de& envolvimento de estudo e pe^qiuúba na Õfaea de Btbltote- 
conomta9

I - manter tntefacambto com ziedeé e htbtema^ de Btbltotecaó 
ôen.vtçoò de documentação e tn^ofanaçao, naetonató e eòt/ian- 
getfa)6, e pafattctpafa doò pfajgfaunaé de coopefaaçao btbltote- 
cafaca;

II - mantefa-6e entfao&ada com aó Untdadeó de enòtno, pe^qutòa e 
extenòão, no que dtz A,eépetto ao desenvolvimento de attvi,- 
dades que necessitam de sua contfacbutçao;

III - solteita/L a cada Vepafatamento a tndtcaçao de um docente - 
pa/ta A.epA.esenta-£,o junto a Eibltoteca CentAat, visando 
gaAantiA. meUzoA. comunicação entfae os VepaAtamentos e 
Eibltotecas;

IV - aAttculaA.-se com Uueleo de PAucessamento de Vados, visando 
a automação no pA-ocesso de aAmazenagem, AecupeAaçao e dt- 
vulgaçao de in^oAmação, e nas attvtdades de eontAute admt- 
nistAattvo;

V - eentAultzaA. a aquisixçao de todo mateAtat btbltogAa^tco 
audiovisual, sendo o oaquo A-esponsavel peta uttltzaçao

pesqulsadoA.es
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Riscado



capTtulo iii
DA ESTRUTURA

Ant

SEÇÃO

> i

SEÇÃO I
PO CONSELHO PELIBERATIl/O

6Ç - FZca cAZado o ConòMto Ve£Á,beAa£cvo, -ócguZnZeócom oó

cornu

daII

Uircs ■ R-<1

3
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- ptomovcA a ZntegÂzxção eníAe a BibLcoteca CentAat e a 
ntdade uiiiveAA Itália;

- cotaboial na etaboiação da potãti.ca bZbZZoXeconomica 
Universidade;

VII - recebei cÕpialò) de cada tiabatho tecntco produzido dentro 
da instituição, cumprindo a função de depositário. da memó
ria bibtiogrã^ica e audiovituàf da UFES.

DO ESPÍRITO SANTO

Art. 
atribuições:

I

UNIVERSIDADE FEDERAL

I - Conseiho Vetiberativo;
SEÇÃO II - Direção Gerai;
SEÇÃO III - Secretaria Administrativa;
SEÇÃO IV - Divisão de Formação e ?fuoceòt>amento do Acenvo

I - Seção de Seteção e AquLitçao
II - Seção de InteAcãmbto

III ~ Seção de CataLogaçao e CLa^òt^cjação
IV - Seção de Con&tote BLbLcogLa^Lco

V - SeçZo de Computação;
V - Dtv-còão de AóÁtòtêncta ao UòuÕaLo

I - Seção de PertLÕdLcoA
II ~ Seção de EmpA.eótimo e Ci/Lcutação

III - Seçãio de Coteçãa e Mate/itati Eópecíató
IV - Seção de Re^etiêncLa

V - Seção Seto^LaL AgnopecdÕAta
VI - Seção Seto/itat BLomédica»

59 - A BLbLioteca Centnat compoe~óe de:

SEÇÃO
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Bi-

projetOS

Gerai

krt. 79 - 0 Conseiho Veiiberativo serã constituído dos seguintes
membros•

em

do

UI

IV

IV e V deverão

iD. UF£5 - R-B2

H

4
/ 

V • /

ri \

obras
inte-

DO ESPÍRITO SANTO

I - PZ/lcZoa. Ge/utC da Bibtioteca Centrai;
II - Che^eó das Bibiiotecas Setoriais;

III - Um (01) Repteó enZanZe Pocen^e de cada Centro;
IV - Representantes do corpo discente, confiorme tegistação 

vigor;
V - Tres (03) Representantes dos fiuncionãrios.

UNIVERSIDADE FEDERAL

III - aprovar o piano anuat de atividades e o reiatorio da 
biioteca Centrai;

IV - aprovar a proposta orçamentaria e os pianos ou. 
isotados da Bibtioteca Centrai;

V - aprovar os regimentos internos da Bibtioteca Centrai e das 
Bibtioteca Setoriais;

VI - aprovar a aquisição de coieçães particulares e de 
raras qae, peia ôua importância e de acordo com oó 
reéòeò e disponibilidades existentes, devam ser. incorpora
das ao acer.vo das Bibiiotecos da UFES;

VII - aprovar, os convénios prapostos peto Viretor Gerai e Chefies 
das Bibiiotecas Setoriais;

l/III - etaborar. e aprovar as normas de eteição do Viretor 
da Bibtioteca Centrai,

§ 1Ç - 0 Viretor Gerai da Bibtioteca Centrai serd membro nato 
Conseiho Veiiberativo e seu Presidente.

§ 29 - Os membros do Conseiho Veiiberativo refieridos no item 
seião indicados peio Conseiho Vepartameitai do respectivo Centro, com manda
to de dois (02) anos, podendo ser reconduzidos.

§ 39 - Os menbros do Conseiho Veiiberativo refieridos no item 
serão indicados peio VCE sendo, obrigatoriamente, um do curso de Bibiioteco- 
nemia, com mandato de um (01) ano, podendo ser reconduzidos.

§ 49 - Os representantes dos fiuncionãrios serão eieitos petos de
mais fiuncionãrios das bebtiotecas com mandato de dois (OZXancs, cni eteição 
coordenada peia entidade representativa, podendo ser reLonduz\dos.

§ 59 - (?ó representantes constantes nos itenk 111, 
ter Supientes.

Mariana
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ties

tomadas

SEÇÃO II

PA PIREÇÀO GERAL

A.eujiZoeó com o a

e

aCocadoA

iFBES - R-82

AaZ. 9? - Os membioA do ConAeiho Velibeiativo que fiaitaiem a 
(03) leuniões consecutivas Aelão deAtigados do ConAeiho.

CooidenadoieA
V epaitamentoA

a
do

museuA, 
cuttu-

5
.../

to

Alt. 8Q - 0 ConAeiho Veiibeiativo deveia iejanii-Ae tAtmeAtiatm en
te, oídinaiiamente, e em caiãteA extiaoidinaiio quando convocado peJLo Viietoi 
GeAai da Bibiioteca Centiai.

Alt. 10 - Aó deZibe/taçõeó do ConAeiho VeJtibeiattvo Aeião 
poi maiolia simpies.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Alt. 11 - Ao Viietoi Geiai da Bibiioteca Centiai compete;
I - AepacAcntai a Bibiioteca Centiai da UFES;

II - eiaboiai o piano anuai de atividadeA da Bibiioteca Centiai, 
a pioposta oiçamentãlia e o A pianoó ou piojetoA iAoiadoA, 
Aubmetendo-oA a aprovação do Consetho VeJtibeAjattvo;

III - coo^denout a potZtica de deòenvoivtmento do acervo documen
tai da Univ eu idade;

IV ~ convocai, quando necUòaúo, JLCunioeA do Conseiho Veiibe/ia- 
tívo;

V - convocai, quando nece^Sóaúo, 
de Coiegiadoô de cuuoó e/ou oò Che^eA doA 
e/ou cs docenteA 'lep^ieAentanteA do a OepaitamentoA junto 
Bibtioteca CentAai, pala maiol, tntegiação e divuigação 
Oigão com out/tas unidadeA académicas;

VI - administiai a Bibiioteca Centiai e oa i^ecuuoA cLtsponZveés; 
VII - acompanhai, avaiiai e contioiai as estatZstccaA das ativi

dades da Bibiioteca Centiai e das Bibtiotecas Setoliais 
divuigã-ias peitodicamente ou quando Aoiieitadas;

VIII - plomovci o inteleambio com bibiiotecas, aiqaivoA, 
5CTu.<çoó de docujnentação e in^oimação, iízAtituições 
aais nacionaiA e estiangeiiaA; [ \

IX - pCancjai c piomoveA o tieinanento de Ae^vidoies 
nas Bibtictecas; \ y
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SeZo/tZ-

Che.^

dcut>

!

e.

de.

oA.de.ncun ejvto j uaZcLíco

homoZoga-com

Gô 53 DM - Seç5? Controle Matma*

Att* 12-0 Piretor Gerat da Bibtioteca Centrai
MSÍ em Ecblcotcccnomía, p*c^erenctatmente com pos-graduaçab,

pubiicaçães
bibiiote-

6
.../

devarã 3CA Bacha- 
e/o\i 3 e/t porta-

MS

a eiaboração e execução de

ca3 o 3 de exZAavZo, 
causado3 pe£o3 uóua-

X - coiaborar com o Pepartamento de Ressoai na seteção de pe3- 
3oaZ XecnZco para as Bibiiotecos;

XI - estabeiecer o horário dc expediente conforme a3 neceóóZda- 
de3 do 3cavZço, ouvZdo3 03 Chefes das Bibiiotecas 
ais quanto ao s cu. pessoat;

XII - propor a escata dc férias dc pessoat, ouvidos os 
das Bibiiotecas Setoriais quanto ao seu pessoat;

XIII - decidir sobre 03 pedidos dc autorização dc utitização 
dependências das Bibiiotecas para exposição, conferencias, 
reuniões c outras atividades;

XIV - divuigar a programação dc eventos cuiturais c 
6obre as attvtdadu a óerem de^cnvotvtdab petas 
cas;

XU - propor à RettorÁa a nomeação doz> Otretores de Vtvtsão 
Chc^có dc Seção, apoz> a homotogação peto Consetho Vettbe- 
rattvo;

XVI - destgnar btbtcotecãrtoò e aaxttÁaras para parttetpar 
evento6, reaníões, corsoò, etc.;

XVII - requtsttar a criação de comtsóõeò teenteas em carãter tem- 
pcrãrto com a ^inatídade de estudar e propor sotaçães aos 
probtemas tdenttficados vias Bibtcotecas, e assegurar o de- 
senvotvtmento permanente dos servtços btbttotecãrtos;

XVIII - cumprir e ^azer cumprir o presente Regimento e as dtsposi- 
çães estatutarias e regimentais que the sejam apticavets;

XIX - cujnprir e f^azer cumprir as normas do 
da Universidade;

XX - apti car muitas ou outras sançães nos 
atraso na devotução ou danos fjtsicos 
rios ao património da Bibtioteca Centrai;

XXI - indicar os Chefes das Bibtiotecas Setoriais 
çao do Ccnsetho Vetiberativo;

XXII - propor ao Consetho Vetiberativo 
convénios com outras entidades.

Mariana
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de

de.

SEÇÃO III

PA SECRETARIA APMIMISTRATIVA

*

neceóóaAZaó

VII e

—53 DM — Seçio Controle Material

deve/tão 
e/ou 

tenha

Art. 15 - A Secretaria Administrativa deve/tÃ p/iezía/L apoZo admi
nistrativo ã Direção Geral da Biblioteca Cení/ioZ, tendo as z>eguZnteó aX/tZbuZ- 
çõez:

Orgão 
vanta-

7
.../

dor do titulo de Mestre ou. Doutor na ãrea de Biblioteconomia com o mínimo 
dois (02) anos de expcAZênoca p/toáZóóZona£ comprovada.

Parágrafo Unico - 0 Diretor Geral será eleito de acordo com nor
mas estabelecidas e aprovadas peio Conselho Deliberativo e terá mandato 
dois (02) anos, podendo ser reeleito.

Parágrafo Único - Os Chefes das Bibliotecas Setoriais 
ser Bacharéis em Biblioteconomia, preferenciatmente com põs-graduação 
portador do titulo de Mestre ou Doutor na área de Biblioteconomia qae 
experiência comprovada de no mínimo dois (02) anos de exercido profissional.

indicados
Deli-

Art. 13 - Nas faltas e impedimentos do Diretor Geral, este 
substituído por um Diretor de Divisão por ele designado.

Art. 14 - Os Chefes das Bibliotecas Setoriais serão 
pelo Diretor Geral da Biblioteca Central e homologados pelo Conselho 
berativo.

I - criar e manter condições que assegurem a instrução com
pleta, o esclarecimento pronto e a documentação adequada 
dos assuntas pertinentes ao Orgão;

II - preparar a correspondência, relatórios, projetos, etc. da 
Biblioteca Central;

III - secretariar as reuniões do Conselho Deliberativo;
IV - receber e expedir o irjalote;

V - minutar correspondências internas e externas 
ao auidamento dos serviços;

VI —efetuar registros referentes ao pessoal lotado no 
e zelar peta observância dos deveres, direitos e 
geni que lhe cabem;

- controlar a utilczaçao de serviços de cofuujvccztçcío 
transporte; \ /

Mariana
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apo

do

doò

e.xZó-

SEÇÃO IU

PA PIUISÃQ PE FORMAÇÃO E PROCESSAMENTO VO ACERUO

compJLQ,-

ende.:

II

Seção Controle Mjtena’6 53 r

de Seteção e AçuéóZção;
de IiiíeAcSmbZo;
de Catatogação e CZoz>4 ideação;
de Contacte Btbttogaã^tco;
de Computação.

8
.../

A/it. 76 — A PZvZóão de Foamação e Paocessamento do Áceavo cooadena 
e cont/to-êa az attvtdades de zeíeção, aqutstção e descaate do mateotat tnfaotuna- 
ctonat, e executa az aotxuaó de Aeg-úiTto e indexação do-ó iivaoz, teses, e 
o boas de ae^eaencia necezzã/iiaó paaa o contacte e cLósseminação de Zn^oamaçõez 
conttdas no aceavo geiat.

AaZ. 17 - A U-ívxzão de Foamação e P/Loccóiamento do kceavo

VI17 - abata e ^echaa o aectnto da Btbttoteca Centaat;
IX - administoaa a poataaía, guaada-votume e contAote de 

da/satda;
X - ze£aa peta coníoAvação do pA.Õ.dd.0 e Z>ua4 Znzíataçõeó;

XI - pA-ov-ídeac/a/z. o n.e.paA.o e conzeAto de mÕuezéó, 
-tet/io-ô e Znóia£aç.õe6;

XII - paov^de.naíaA. oó mt^ioò neceóóãaZoó paoa o ^uncÁjynarmnta 
tete^one pãbZZco no Aecinto da Bébtx-oZeca Centaat;

XIII - pO0vi.de.ncÂxiA. o& meÁ.oA ne.c.&f>AcijLLoò pasta o atzndúnej/ito 
ôea.v/.ços> de. copa;

XIV - ae.qLLÚ>/stast, stecebea e guastdast todo o matcfitat de contumo 
expediente neceóòãsito ã Btbttoteca Centaat;

XV - mantesi eontsiote do mate/ttaL ^oftnectdo as> Seçõez e do 
tente em eòtoqae.

I - Seção
II - Seção

III - Seção
IV - Seção

V - Seção
A-t-t. 18 - A Seção de SzLeçao e kquÁA-ição compete'

I - caganizax e mantest atuaZtzada a coteção de catãtogoò de ma-
teaiaC. bibtiogfiã^tco e audtvt.8u.at das tivaa^tas è^e^itoaas;

- oaganizaa o aiqaivo de sugestões de compaaó \oticitadas pe
tos Vcpaitamentos, btbttotecãsitos e usuÕAtos; y

Mariana
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COH-
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UII - CHcajnZn/ioA êu /tcópeotcvaz Seções o material recebido 
vidamente carimbado;

X - providenciar baixa deus obras descartadas e dadas como de
saparecidas apos inventario.

UI II - comunicar aos Vepartairieyitos ou. Unidades requisitantes 
recebimento de materieul sugerido para compra;

IX - cobrar cus firmas fornecedoras cus publicações não enviadas 
ou cm atraso;

III - selecionar, requisitar aquisição, receber, conferir e re
gistrar o material bibliográfico adquirido por compra, 
doação e permuta por todas cus bibliotecas do sistema;

IU - controlar os arquivos dc material cm processo dc a quis i - 
ção c o material recebido;

U - cncajnínlia/i cus no teus ^couus dc compticus ao Vcpcuutamcnto dc 
Admòuús tzação, paAa pagamento;

\J1 - n.cgtsVua/1 oô ítv^oò, teses c ob/wus dc /ic^cÁcncta tneoJupo- 
^Ladeus ao acervo;

A^it. 19Ç - Ã Seção de Inte/icãmbto compete:
I - estabetcccA pwg^ameus de tnte/Lcajnbto com entidades extet- 

}wus;
II - manter aiqutvo e contiote de envtoM.ecebtmento de pabti - 

cações com cus tyistututções com cus quats a Btbtúoteca man
tiver pc^unuta e Zntercãmbto;

III - etaborar Lista de dupLicatas de pubticações avutscus 
pViãcdicas disponZveis para Lutercãmbto e doação;

IU - mantei controte do arjnazenamento e dtstuibutção de oõras 
constantes da coteção de dupLicatas;

U - e^eiuar conjuntajnente com a Seção de Seleção e Aquuistção:
- o rcccbànento, a seleção e o encaminhamento para, regis

tro do mater-ial obtido por doação ou permuctã^\

- o exame das publicações recebidas por interbãm

Mariana
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de

e

pu-

Att. 22? - Ã Seção de Computação compete:

II compata -

III de

G 63 DM — Seção Controle Mcterial
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^o/une as dt/tetntzes deteAmtnadas peta poZZttca de seJLeção 
e de,óeHvo£vxj?ienXo do ueeAvo da BtbZZoteca CenX/taZ;
o exame doó pab£Zcaçõez que ^o/izun ttemanejadas pa/ia depõ - 
ó-cto ho A.eeZnZo da p/top/ita Btbttateca, apos p/iescAtção do 
prazo ptevZóío, de acordo com a potlttca actma cÁtada.

Asit. 20° - Á Seção de, Catatogaçao e Ctasst^tcação compete,:

I - cZaóóZ^Zca/i e catotoga/i todo matertat btbtto g/tã^ teo /tece- 
btdo;

II - ptepato do ZZv/to para ctrcutação;
III - elaboração das facchas catatogrã^lccus;

IV - fiazer facha catatografaca das obras a serem publicadas 
peta UFES;

J - colaborar com os óestvtçoò/p^og/tama^ de catatogaçã.0 coope- 
/icctiva nactonrccó e tnte/tna.cto natò.

I - coo.tdenat aó ativtdadeé e /tottna^ de pwceóóamento de da- 
doò Hcccóóãtéoó ao ^anctonamento e cont/toíe doò óe/tvtçoô- 
da Bíbtioteca;

- apo.íat demató òeçõeò que utcêézóun oó A.eci 
c<ohit<ó exiótente^;

- picmovcA o cs indo dos ^o/uiuta/itcs de eut*iada\e òajtda

A/it. 21° -Ã Seção de Contiote Btbttog/ia^tco compete:

I - /iegtòt^Li e executa/i a /tottna necessa/ita ao cont/iote 
ct/icutação do inate/itat btbttog/id^tco;

II - o/tgamza/t e maate/L atuattzadoò oò ^tchã/ttos de cont/iote - 
de /icgi^tw;

III - o/igantza/i e mantesi atuattzado o catatogo stótemãtteo 
/icspecttvo Zndtce;

IV - o^ganiza/t e manZe/t atuattzadoò os catatogos de auto/L, tZ 
tato e assunto dtsponZveZs pa/ia consutta do usua/ito;

V - o/tganíza^t e mante/t atuatízado o catatogo cotettvo de 
bZZcaçôes,

Mariana
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Axt.

Bú-

ntzó

U

- G 53 DM — SeçAo Controle Material
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SEÇÃO V

DA DIUISÃO DE ASSISTÊNCIA AO USUÃRIO

A^Z. 23? - A DZuZzão de AóóZóZêncZa ao UAuã/uco vZAa a poAiíhíZZ- 
taJi o aaeAAo do uAuãnto a Zn^o/unação a ã doaumanZação aonZZdaA no aaa/tuo ou 
aaeAAZveZA am baAeA da dadoA naaZjjnaZA ou eAZnangaZjvoA a dZAponZvoZA pofL ao- 
mutação hametLognã^Zaa a (unpsiaAZZjno ZnteAbZbZZotaaãnto, a o/iZanta/i ao A uAuã - 
slZoa iia utZZZzação doA tiaauXAOA a aoavZçoa bZbZZ.otaaa/LZoA dZAponZvoZA.

24Ç _ a DZvZóão da ÁôôZòtanaZa ao LLaucuiZo aompstaanda:
I - Sação da PeAZodZaoA;

II - Seção da EmpJieAZZmo a CZ/cauZação;
III - Seção da CoZeçõez a MatanZjaZA EApaaíaZA;

IU - Seção da Pa^e/canaZa;
\J - Seção SeZoAZaZ Ag/Lopecuã/tZa;

UI - Seção SeZo/iZaZ BZomedZca.

A/iZ. 25? - Ã Seção de PeAZodZco-ó aompota-
I - /tegZóZtn/L oa ^aAaZauZoA da panZãdZaoA JtaaabZdoA po£a 

bZZotaaa Cant/taZ post compra, doação ou pa/unata;
II - O/*iZentztt o uóuo/lZo na baóca da Zn^o/unaçõaó aontZdaó 

pubEZcaçõeó da Seção;
III - piovZdanaZa/t a Zndaxação da atáígoò da A.avZôtaó a jotinaZA, 

vZóando a ^acxZZZa/i a ZoaaZZzação da Zn^oAjnação;
IU - coíaboxa/t aom a Seção da SeZeção e AquZóZção no co^vtnota- 

do fLecabZmanto daé pabZZeaçõaó pe/LÍodZaaÁ, ^aatamando Zma 
dZaiamanta ^a^eZcaZ-Oé a&iaAado& vZóando a aompíata/i a ao- 
íação;

- vcaZ^ícosl oó ZZjiia^ da dupEZaaZjaô paAa què\ôejan) ôoZZaZ, -

'Zn^o>tniaçãeó;
11/ - otZmZzaA. o ^Zuxo anZJta cuí> òaçooA doA dadoò a AeAom p^oee^- 

AadoA;
U - veAZ^Zaan. junto oa AaçõoA quaZA oa Zn^o^unaçõaA naaaAAãnZjOA 

ao ^uncZ.0namanio daAAaA;
- o/cganZza/L a aont/ioZoui oa aZuaZZzaçãeó daA Zn^oA^iaçõeA ah,- 

mazayiadaA.
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Art. 27Ç - A Seção de CoZeçoeó e MaterZaZô Ez>pecZaíô compreende - 
oó Setoreô de Áadtovx.6aaZ, Coteçõe6 Eópectató e Documentação.

§ 19 - Ao Setor, de Audtovtóuat compete:
I - organtzar., armazenar e vtabZZZzar a utZZézação do mate/LcaZ 

audtovtóuat constante do acervo;
- controZar. a atéZezação do eqiztpamento rnecezóãrto a conôuZ- 

tii/audZçâo/exZbZçao/A.eproduçao de matertaZ ^n^oniractonat -

Art. 26? - Ã Seção de Empreót<mo e CórcuZação compete:
I - cadaótnan e atwxLLzan. oó astqutvoó de aóuãrtoz»;

II - manter 06 an.qutvoó de controZe de matertaZó retórado^ para 
emprestem o domtcZZéar;

III - executar aó tare^aA reZatcvaó a empréstimo e devoZução doó 
mateAtató;

IU - tjazer cobrança do matentat atnaóado;
1/ - emttór nada-conóta, vtóado peto Dtn.etosi da Vtvtóão, 

atunoó que óotícttam cotação de grau ou tnancamento de cur 
6o, e aoó docentcó e. ^unctonã/cZo6 pott ocaótão de Aeu a^aó- 
tajncnto da UníveA6Zdade.;

UI - conZroZar. a utcZczaçao daó óataó de 6ejnínã/LC06.

tadoó de outna6 tn6ttÍLbiçõe6 oô ^aócZcatoó ncee6óã/uco6 pa- 
na comptctaA. a c.ote.ção de. pesúxidÁco6;

UI - coZabonan. com a Seção de Re^eAencta na etabo^ação de 
caó btbtcog/iã^tca6;

UII - opeAacZonaZízar oó óe/Lvtçoó de comatação fieme/Log^iã^tca, 
poti meto do COMUT - P/cogAajm de Comutação Heme/iog/iã^tca, e 
do IBICT - Jnótctuto B^a6tCetAo de In^o/tmação em Ctencta e 
Tecnotogta, pana oó aóuãnÁjoó da Btbttoteca Centnat, obten
do -theó f^otocopúu de anttgoó conótante6 no acenvo de pe- 
ntodÁjcoó de outna6 tnótttutçõe6;

UIII - cotabonan na etabonação e atuattzação de catãtogoó cotett- 
voó de pabttcaçãeò penÁadtca6;

IX. - pnomoveA pn.ojetoó de cLcóóemtnação óetettva da tn^onjmação,- 
vt6ando a dtvutgan. pabtécaçõe6 peAtadtca6;

X - pnomoven. o tnventanto da coteção de pentodtco6 n.egutanjmen- 
te.
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ou. soticitado pon empnestimo a outnas-

- neunin e onganizan catãtogos de instituições e catãtogos - 
comenciais, nonmas íécnZcoó, ^oth.etos, textos mimeogna^a - 
dos c owtnos mateniais não convencionais;

- contactai outnas instituições de ensino e pesquisa, viran
do a áactíútzvi a4 atividades de pesquisa das divensas uni
dades da Univensidade; p

- iio*uju<<zai, dentno das nonmas da AEMT e.\ 
gcjitcò, aó pubticações sob a chanceta da

existente no seton, 
instituições;

111 - coodenan a exibição do mateniat audiovisuat soticitado pe
tos Vepantamentos pana atividades de ensino;

IV - soticitan e devotven ãs fiitmotecas de outnas instituições- 
o mateniat a sen exibido na Seção;

V - pnomoven o inventando dos mateniais constantes do acenvo - 
do Seton n.egutanjnente.

1 - cotetan. e setecionan. documentos que, pon. seu vaton. cutta - 
nat e histónico, são considenados nan.os, assim como obnas 
de auton.es capixabas, pubticações sobae o EspZnito Santo,- 
cotação Bnasitiana e demais coteções doadas e/ou adquini - 
das peta Univensidade;

11 - neuntn pubticações que, pon. sua natuaeza e vaton., demandem 
cuidados especiais de annazenaniento e manuseio visando 
ganantin sua fanesenvação;

111 - pnocessan tecnicamente o mateniat cotocado na Seção 
ten os catãtogos e indicas pana consutta;

IV - pubtican catãtogos sobn.e obnas nanas da UFES e oaganizan - 
exposições visando a divutgan. o acenvo de Coteções Especi
ais;

V - sen depcsitãnia dos documentos pubticados na UFES objeti - 
vando pnesenvan. a memÕnia histõnica e o negistno da pnoda
ção intetectuat da Univensidade;

VI - pxomoven o inventãnio das coteções do Seton negutanmente.

auton.es
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IU - pAomovei tevantamentoA btbtÁogAã£tcoA e vÁabttÁzaA o em- 
picAtímo tnteAbtbtdotecÕAio poA tnteimédto de ÁnAtttutçõeA 
nacÃonatA e eAtAangeÁAOA;

\J - pAocedeA ã AevÁAão da noAmatÁzação btbttogAã^tea de tAaba- 
thoA;

UI - pAomoveA o tnventãAÁo do A mateaÁaÁA conAtanteA do aceAvo - 
do SetoA AegutaAmente.

fvit. 2Z9 - Ã Seção de Re^eAeneta compete:

1 - oAtentaA oz> cutiã/tZoó na buAca de Án^oAmaçõeA e na utctÁza- 
ção doA catãtogoA e ^onteA btbtÃogAã^tcaA dtAponãveÁA 
Btbtwteca CentAaZ, auxÁtÃando-oA em auoa neceAAtdadeA 
eAtudo;

II - oatentaA uAuãiÁoA na etaboiação e apaeAentação de 
tlzoA acadêmtcoA;

III - AeattzaA buAcoA btbttogAã^tcoA AotÁcÃtadaA;
IV - AecebeA o mateitat encamtnhado peta VtvÁAão de FoAmação 

PAoceAAamento Tecntco;
U - AecotocaA noA AeApecttvoA tugaieA todo o mateotat conAut - 

tado no AecÂnto e devotvtdo apÕA empieAtÁmo;
UI - pAovtdenctaA o Aemanejamento de mateAÁat btbttogAa^tco naA 

eAtantcA, AempAe que neceAAaAto, atuattzando a AÁnattzação 
do aceAvo;

UII - piovtdenctaA e acompanhaA a execução de AeAvtçoA de con- 
AeAvação, encadeAnação e AeAtauAação doA ttvAoA dant^tca - 
doA poA deAgaAte ou mutttação;

VIU - pwmoveA o tnventÕAÁo do aceAvo de tÁvAoA, teACA e obAaA- 
de Ae^eAencÃa peAÁodtcamente, em cotaboAação com outAaA 
SeçõeA da VtvtAao de FoAmação e PAoceAAamento Tecntco e da 
VtvtAÕo de Atendimento ao UauÕaío;

IX. - cooAdenaA, em cotaboAação com a VtvtAão de FoAmação e PAo
ceAAamento TecnÃco oa atÁvtdadeA de Aemanejamento e deA- 
caAte de nateAÁat documentat;

X - atendei a AottcÃtaçõeA doA docenteA, AetÃAando e Aecota - 
cando no aceAvo geAat mateAtat documentat cotocado tempoAa 
Aiamcnte no SetoA de PeAeAva;

XI - atendei aoA uauõaãoa na conAutta de 
no Setoi de PeAeAva;
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XII - contnoian a atiiização daA cabineA de datiiognaf^a, 
nez> de gnupo e cabineA individuaiA.

15

neipQniabtiida.de 
tnaba-

Ant. 29 - Coniidenando-ie at> neceaidadeA de atendimenio aoi uau- 
ãnioi do Centno Agnopecuãnio e do Centno Biomedico, o acenvo documentai da 
Bibiioteca Centnai, neiacionado ãi ãneai de atuação doi ne^enidoi Centnoi, 
encontna-ie centnaiizado em cada Campai em uma unidade, neipectivamente;

- Bibiioteca Setoxiai Agnopecuãnia, em Aiegne;
- Edcbtioteea Setoncai Biomedica, em Manuipe.

Ant. 30 - São atnibuiçõeA dai SeçõeA Setoniaii;
I - encaminhan ã VivtAão de Fonmação e PnoceAiamento do Acenvo 

ai iugeAtõeA pana aquiiição de mateniai bibiiognã£ico na 
ãnea de atuação da Bibiioteca;

II - ex.en.cen atividadeA de pnoceAiamento técnico neceA-iãniai ã 
onganização de mateniai in^oAmacionai;

III - e^etuan o atendimento aoò uAuãnioA;
IV - pnomoven o inventãnio do acenvo da Bibiioteca Setoniat ne- 

guianmente;
V - executan ai atividadeA de deAcanie com a coiabonação de 

docenteA da ãnea;
VI - coietax e onganizan oi dadoi eAtatciticoi a ienem envia

do i ã Vineção da ViviAão de Atendimento ao UiuÕnio pana a 
eiabonação de neiatõnioi e avaiiação doi ienviçoA.

Ant. 31 - Aoa Che^eA de Bibiiotecai Setoniaii compete;
I - dinigix, onganizan e coondenan ai atividadeA da Bibiioteca 

Setoniat;
II - ptomovcA neuniõeA com o peAioai iob iua

paxa ptenajemanto, acompanhamento e avaiiação do& 
ihoi;

III - mov<mcJitat o peaoai iob iua neipomabiiidããe, de 
com ai nccciòidadei da Bibiioteca Setoniai; \

neipQniabtiida.de
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ZaoZ, c>5 tatZòZccai e avaZZação dos óc/ivZçoó 
pela Divisão e o programa do. trabalho para 
íjuòitc;

A/lí. 32 - A PZAeção de Divisão será exeAcZda po-T Bac/iroteZ em 
blioteconomia, ou ser portador de titulo de. Mestre ou Doutor na área de 
btioteconomia, que. tenha unia experiência comprovada de, no mínimo, dois 
anos de exercício profissional.

o acervo documentai necessário 
desenvolvimento dos programas académicos em nível de 
duação, pÕs-graduação, pesquisa e extensão nas respectivas 
áreas;

VII - tomar as providências administrativas necessárias em rela
ção ã conservação e manutenção do prédio, mobiliários, 
quipamentos e acervo, assim como coordenar os recursos fl- 
sicos, humanos, materiais e institucionais necessários 
funcionamento do Setor.

IV - acompanhar e apresentar ã Direção da Divisão de Atendimen
to ao Usuário estatísticas e avaliação dos serviços desem
penhados pela Seção Setorial e o programa de trabalho para 
exercício seguinte;

V - responsabilizar-se pela correspondência expedida peta Bi
blioteca Setorial;

VI - divulgar e atualizar

DOS DIRETORES DE DIVISÃO

Art. 33 - Aos Diretores de Divisão compete:
I - dirigir, organizar e coordenar as atividades da Divisão;

- promover reuniões com o pessoal sob sua responsabilidade - 
para planejamento, acompanhamento e avaliação dos traba
lhos;

III - moviunentar o pessoal sob sua responsabilidade de 
com as necessidades da Divisão;

IV - acompanhar e apresentar ã Direção Geral da Biblioteca Cen- 

dtt^mpenhados 
exercício se-
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de
Se

da

acervo, nao 
tAimon-iat.

Art. 35-0 accAvo dociOTeníaZ z>enzi composto por mateAlal blbtlo- 
grã&ico e audiovisual de quaisquer formatos, pertencente d Universidade, 
dependentemente de sua localização ^Zslca.

pxocedl- 
de, quando 
çbtlotecas 

cqZetZvo

Art. 34 - Ao-j Chefes de Seção compete:
1 - orientar, coordenoA e contAotaA o pessoal Lotado na 

ção, visando ao melhor desempenho das atividades da 
ção;

II - providenciar a coleta das estatísticas e avaliações 
serviços desempenhados peta Seção.

Art. 36 - Todo o material documental da Universidade Federal
Espirito Santo será adquirido pela Biblioteca Central e Incorporado ao 

Importando a sua localização ou a sua farma de Incorporação

§ 2? - 0 material bibliográfico recebido poA. qualqueA 
mento petas dtvczsas Unidades óc-tã atocado na ftespedlva UnlSdi 
Interesse dela, após sei ■‘icmcttdo ã Biblioteca CentAat ou ãs K 
toA-iais paza -Tcgêstlo, tratamento técnico e Inclusão no catatog 
Instituição.

•>3l DM — SeçÂo Ccntn?!e K*.»teriftl

1/ - A.esponsabltlzaA-se peta coas.es>pondencla expedida pela Di
visão.

§ 1Q - A Biblioteca Centsal encaaAeaas-se-ã da aoulslcão de 
tealal bibtioglã^Lco a adquisldo com veAbas de Convénio/Auxilio Tlnancel- 
no vlncuiadas a projetos institucionais. A seleção de obaas Aequlsltadas co
mo biblicgoa^la pata o p-tcjeto devenã ses. oalentada peto psto^essoA/pesquisa
dos. fiesponsãvel pelo Convcnio/Auxilio/Financeiro.

DO ACERVO

Mariana
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A/iZ. 43-0 ptemente RegZmenXo entrará em vtgor apos 
peto Consetho Untversttãrto.

radora da BIREME - CeníA.0 Lattno-Amertcano de Infiormaçao em Ctenctas e 
de (0PAS/0MS) no Estado do EspZrtto Santo, conforme o Convento B1KEME/UFES.

JOSÉ ANT0NI0 SAAPI ABI-ZAIP 
PRESIDENTE

i

I
!

Art. 44 - Os caóoó omtssos neste Pegtmento serão aprectados 
resotvtdos peto Consetho Pettbcrattvo^

Art. 39 - No prazo de 30 (trtnta) dtas o Consetho 
devera ser tnstatado.

Art. 40 - Ftca o Ptretor da Btbttoteca Centrat 
respondendo peta Ptreção Gerat, ate a

Art. 37 - A Bcbttoteca Centrat da UFES manterá as attvtdadet do 
COMUT - P/Logsiama de Comutação Hone^wg^ã^tca, do IBICT - Inòtttuto B/wustteÁJio 
de Ctencta e Tecnotogta e de cooperação/tntesicãmbto com outras tnrtttutçõeó, 
por faorça de conventos ou outwò tnòtrumentoA que Aejam fitrmadoó entre a Unt- 
verstdade e as reópecttvas tnstttutçoes.

Atit. 38 - A Bibttoteca Setortat Btomedtca e a Btbttoteca Cotabo-
Sau-

Ant. 41 - Para que óc procede a etetção prevtsta no Art. 12, a 
Vtreção Gerat da Btbttoteca Centrat coivstttutrã uma comtséão provtsorta part- 
tarta, compoóta por FuMCÍonãrtoò, Atunoó e Pro^eóóore^s, com a fitnattdade de 
ertabetecer as normas neccssãrtaó.

tntertnamente 
posse do no w dtretor etetto.

Art. 42 - No prazo de 45 (quarenta e ctnco) dtas, a comtssão de
verá estabetecer as nom\as de cEeição para Vtretor Gerat da Btbttoteca Cen
trat.

VAS PISPOS1Ç&ES GERAIS E TRAMS1TÕR1AS

PE JANEIRO PE
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