Política de recebimento de doações da Biblioteca Unidade Curvelo

A biblioteca unidade Curvelo receberá doações para seu acervo, em
conformidade com as informações abaixo.
1. O objetivo dessa política é garantir o aperfeiçoamento do acervo mediante
a aquisição de doações pela biblioteca. Logo, são fixados critérios para o
recebimento de itens.
2. Não serão aceitos os seguintes itens:
2.1 Livros didáticos de ensino fundamental e médio, inerentes ou não ao
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD);
2.2 livros com páginas arrancadas ou danificadas, que possuírem fungos
e/ou insetos, sem encadernação, rabiscados ou deteriorados de outra
maneira;
2.3 cópias de livros;
2.4 fascículos avulsos de periódicos não possuídos pela biblioteca;
2.5 fascículos de jornais;
2.6 Itens audiovisuais em VHS ou outro suporte obsoleto.
2.7 Itens com exigências adicionais para incorporação, como localização
em destaque e normas de empréstimo determinadas pelo doador.
3. Para a doação de itens não pertencentes às categorias acima, deve-se
enviar e-mail para bibliotecac10@adm.cefetmg.br, a ser redigido conforme
as seguintes instruções:
3.1 Conteúdo do campo “Assunto” - Doação (ou doações) para a
biblioteca;
3.2 no corpo do e-mail, informar os seguintes dados – nome e telefone
do doador, título, autor e ano de publicação da obra, número de
exemplares de cada obra.
4. Os critérios usados para avaliação de itens doados para a biblioteca são:
4.1 Interesse temático;
4.2 atualidade;
4.3 capacidade de alocação do espaço físico;
4.4 estado geral de conservação;
4.5 demanda potencial dos usuários;
4.6 adequação do suporte aos recursos materiais disponíveis.
5. A doação será concretizada após a resposta da biblioteca, que também
será enviada por e-mail. O recebimento dos itens doados ocorrerá de
segunda a sexta-feira, das 9h30min às 20h30min.

6. Após receber os itens doados, a biblioteca unidade Curvelo irá incorporálos a seu acervo. Caso eles não sejam demandados pelo público usuário
- discentes, docentes, técnicos administrativos e comunidade externa - a
biblioteca unidade Curvelo poderá transferi-los para outras bibliotecas do
CEFET-MG ou doá-los para bibliotecas de outras instituições públicas.
7. A biblioteca unidade Curvelo poderá solicitar a doação de obras
específicas à própria comunidade acadêmica ou a terceiros (pessoas
físicas e jurídicas).
8. Esta política de doações será revisada a qualquer tempo, a critério da
administração da biblioteca, tendo em vista sua adequação ao contexto
acadêmico vigente.
9. Dúvidas

e

sugestões

podem

ser

enviadas

para

o

e-mail

bibliotecac10@adm.cefetmg.br ou tratadas pelo telefone (38) 3729-3910.

