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Diamantina
  

Biblioteca Central, Campus JK
Rodovia BR 367 – Km 583, s/n  
Bairro Alto da Jacuba 
Diamantina/MG
CEP 39100-000
Telefones: (38) 3532-1205/1207/1208
E-mail: referenciajk@ufvjm.edu.br

  

  Janaúba
  

Biblioteca Janaúba
Avenida Um, nº 4.050 
Bairro Cidade Universitária
Janaúba/MG 
CEP 39447790
Telefone: (38) 35386808
E-mail: bibliotecajanauba@ufvjm.edu.br

  

  Teófilo Otoni
  

Biblioteca Mucuri
Rua do Cruzeiro, nº 1
Jardim São Paulo
Teófilo Otoni/MG
Telefones: (33) 3529-2700 / 3529-2702
E-mail: bibliotecato@ufvjm.edu.br

  

  Unaí
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Biblioteca Unaí
Avenida Universitária, nº 1.000
B. Universitários
Unaí/MG
CEP 38610-000 
Telefone: (38) 3532-6821 Ramal 9953
E-mail: bibliotecaunai@ufvjm.edu.br

  

  

Horário de Funcionamento das Bibliotecas
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h45minAos sábados, das 8h às 11h45min.No período
de FÉRIAS, todas as bibliotecas da UFVJM funcionam de segunda asexta-feira, das 8h às 17h.

  

Email: sisbi@ufvjm.edu.br

  

  

    
    -  Organizar, conservar e disponibilizar o acervo sob sua responsabilidade;  
    -  Receber e disponibilizar a produção intelectual da UFVJM, de acordo com a     política de
formação e desenvolvimento do acervo;   
    -  Promover o acesso a fontes externas de informação.  

  

O acervo é composto por livros, periódicos, CDS, monografias de curso,
teses,dissertações e fitas de vídeo, distribuídas por áreas de conhecimento de
acordocom as necessidades do usuário potencial de cada biblioteca.
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    -  Consulta ao acervo local;  
    -  Empréstimo domiciliar (para usuários)*;  
    -  Acesso remoto à base de dados para consulta, reserva e renovação deempréstimos*;  
    -  Serviço de Comutação Bibliográfica (COMUT)* (Solicitação de PublicaçõesCientíficas de
outras bibliotecas);   
    -  Orientação sobre normalização bibliográfica;  
    -  Elaboração de Ficha Catalográfica*;  
    -  Orientação e treinamento de usuários no uso de bases de dados e portais depesquisa
(Periódicos da CAPES etc.)*;   
    -  Visita orientada à biblioteca.  

  

* Usuários com vínculo institucional na UFVJM.

  

  

    
    -  Discentes;  
    -  Docentes;  
    -  Técnicos administrativos;  
    -  Pesquisadores e/ou bolsistas que estejam envolvidos em projetos de pesquisa na
Instituição;   
    -  Funcionários terceirizados da UFVJM.  

  

Os empréstimos serão realizados, única e exclusivamente, mediante apresentação da
carteira de usuário. Os empréstimos serão realizados, única e exclusivamente,mediante
apresentação da carteira de usuário.
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As bibliotecas da UFVJM são abertas à população em geral para estudos no recinto e consulta
ao acervo local, porém o público alvoé a comunidade acadêmica. Desta forma, todo o acervo é
voltadopara os cursos e disciplinas oferecidos na Universidade.
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