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 Normas para doação de livros e periódicos à 
Biblioteca Universitária 

CAPÍTULO I 
Das disposições preliminares

Art.  1º A  Biblioteca  receberá  doações  de  livros  e  periódicos  técnicos  e  científicos  em 
condições  físicas  adequadas,  ou  seja,  em bom estado  de  conservação,  sem folhas  soltas, 
limpos, sem mofo, infestação de insetos, marcações ou escritas à tinta, etc.

Art. 2º Para efetuar a doação será necessário o contato preliminar com Setor de Intercâmbio e 
Doações, por meio do e-mail: intercambio@biblioteca.ufla.br ou do telefone: (35) 3829-1171, 
para confirmar o interesse e, somente após confirmação, efetuar o envio (a forma e despesa de 
envio poderão ser negociadas entre as partes).

CAPÍTULO II
Da doação entre bibliotecas

Art.3º O  proponente  doador  deverá  consultar  o  catálogo  da  Biblioteca  Universitária 
(  http://www.biblioteca.ufla.br/pergamum/biblioteca/index.php  ) ou a Base de Dados do CCN - 
Catálogo  Coletivo  Nacional  de  Publicações  Seriadas  (www.ccn.ibict.br) e  identificar  os 
fascículos faltantes na coleção;

CAPÍTULO III
Doação particular

Art. 4º A Biblioteca Universitária não receberá doações de revistas informativas, apostilas, 
cópias xerográficas, folders, etc.

Art. 5º O doador deverá informar, com antecedência, as áreas das publicações e a quantidade 
aproximado do material a ser doado, a fim de que a Biblioteca Universitária emita um parecer 
sobre o recebimento e acondicionamento do material.

Parágrafo único. Quando necessário, a Biblioteca poderá solicitar visita prévia do material a 
ser doado, afim de avaliar o estado de conservação dos documentos.

Art. 6º A doação, por si só, não caracteriza obrigatoriedade de incorporação ao acervo.

Art. 7º As doações condicionadas a exigências relativas à incorporação do material no acervo 
serão aceitas após análise dos itens ofertados.

Art. 8º O doador transfere, em caráter irrevogável, toda a posse, jus e domínio que exercia 
sobre os materiais bibliográficos doados.

Art.  9º O  doador  assinará  um termo,  transferindo  amplos  poderes  à  Biblioteca  sobre  a 
destinação das obras doadas, em anexo.
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Art.  10.  Os  casos  omissos  nesta  Norma  serão  resolvidos  pela  Diretoria  e/ou  Comissão 
Técnica da Biblioteca e, se necessário, encaminhado à Reitoria. 

Art. 11. Esta norma entrará em vigor na data de sua aprovação pela Comissão Técnica da 
Biblioteca Universitária, revogando-se as disposições em contrário.

Lavras, 25 de maio de 2013.


