
 

 
 
I. CADASTRO 
 
Somente terão direito de usufruir do empréstimo 
domiciliar os usuários devidamente cadastrados na 
Biblioteca. Não há cobrança de nenhuma taxa para o 
cadastro do usuário. 
 
PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DO 
CADASTRO DE USUÁRIO 
 
Tipos de usuários: 
 
O Carro-Biblioteca atende crianças, jovens e adultos 
moradores da Grande BH. 
 
Documentos necessários: 
 
� Carteira de identidade ou certidão de nascimento; 
� Comprovante de residência atualizado. 
 
Obs.: menores de 16 anos serão cadastrados somente 
com o acompanhamento de adulto responsável que 
também deverá apresentar documento de identidade. 
 

II. SERVIÇOS OFERECIDOS 
 
Atendimento, orientação para leitura, pesquisa escolar e 
estudo autônomo, empréstimo, reserva e renovação do 
acervo, distribuição do Boletim Bairro a Bairro e 
promoção de atividades de incentivo à leitura. 
 
III. ACERVO 
 
O acervo do Carro-Biblioteca é constituído pelos 
seguintes materiais: 
 
� Literatura brasileira e estrangeira; 
� Obras de não-ficção e generalidades (assuntos 

diversos: filosofia, religião, psicologia, ciências, 
esportes, história, artes etc.); 

� Livros didáticos; 
� Revistas gerais, especializadas e gibis; 
� CD-ROM´s e DVD´s;  
� Audiolivro; 
� Dicionários, enciclopédias e atlas. 
 
 

 

IV. EMPRÉSTIMOS 
 
O usuário devidamente cadastrado terá o direito de 
realizar o empréstimo de até 03 títulos diferentes pelo 
prazo de 07 dias consecutivos. 
 
V. RENOVAÇÃO 
 
O usuário poderá renovar o empréstimo pessoalmente, 
mediante a apresentação do material, por igual período 
de tempo. 
 
VI. RESERVA 
 
O usuário poderá fazer a reserva dos materiais do 
acervo do Carro-Biblioteca que estiverem emprestados 
com outro usuário e dos materiais que se encontrarem 
disponíveis na Reserva Técnica. 
 
VII. RESPONSABILIDADES DOS 
USUÁRIOS 
 
O usuário, ao se cadastrar no Carro-Biblioteca, deverá 
se comprometer a: 
 
� Zelar pela guarda e conservação do material que 

lhe for emprestado; 
� Devolver qualquer material que estiver em seu 

poder dentro do prazo fixado; 
� Comunicar imediatamente a perda ou extravio do 

material sob sua responsabilidade; 
 
Obs.: é proibido escrever ou arrancar folhas dos 
materiais bibliográficos. 
 
VIII. SANÇÕES 
 
Atrasos 
Em caso de atraso na entrega do material, o usuário 
ficará suspenso do serviço de empréstimo até a 
regularização da situação através da devolução do 
material. 
 
Obs.: Se, devido a algum imprevisto, o Carro-Biblioteca 
não for à comunidade, a devolução deverá ser feita, 
sem penalidade, na próxima visita. 
 
Perda do material 
Em caso de perda de material o usuário deverá 
comunicar imediatamente a Biblioteca e ficará 
suspenso do serviço de empréstimo até a reposição 
da obra. 
 

 

 
 
 
Cada comunidade atendida recebe a visita do Carro-
Biblioteca uma vez por semana. O Carro tem um 
ponto de parada fixo em cada comunidade, 
permanecendo ali por um período de duas horas e 
meia. Os dias e horários de parada do Carro em cada 
comunidade são estabelecidos no início do ano e 
informados no Boletim Bairro a Bairro. 
 
SOLICITAÇÃO DE INSERÇÃO DE 
COMUNIDADE 
 
Comunidades interessadas em se beneficiar das 
visitas semanais do Carro-Biblioteca devem enviar 
solicitação ao Cenex/ECI informando endereço de 
possível local de parada e número estimado de 
usuários beneficiados, bem como sua faixa etária. Os 
critérios para inclusão de comunidades no projeto 
são: 
 
� manifestar por escrito interesse em receber o 

Carro-Biblioteca;  
� não possuir, nas imediações, centros de 

informação ou bibliotecas em funcionamento;  
� admitir percurso máximo de 30 minutos partindo 

da UFMG (Pampulha) ao ponto de parada.  
 
As solicitações são avaliadas pela Comissão do 
Cenex/ECI e atendidas conforme disponibilidade do 
programa. 
 
SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
DO CARRO-BIBLIOTECA EM EVENTOS 
 
Eventualmente, o Carro-Biblioteca participa de 
eventos como exposições, feiras, festivais, etc. 
Solicitações pra este tipo de evento devem ser 
encaminhadas por escrito ao Cenex/ECI com pelo 
menos 30 dias de antecedência, e são atendidas 
conforme disponibilidade e calendário anual de visitas 
do Carro-Biblioteca.  
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
É o segundo mais antigo programa de Extensão da 
UFMG, criado em 1973, através de um convênio 
com o então Instituto Nacional do Livro (INL). Seu 
primeiro veículo foi uma Kombi, substituída por um 
micro-ônibus em 1988. Em 2006 foi inaugurado um 
ônibus urbano, adaptado para oferecer os serviços 
de uma biblioteca com telecentro. 
 
Os objetivos do programa são: 
 
� Incentivar a leitura e a cidadania; 
� Colaborar para a democratização do acesso à 

informação; 
� Prestar assessoria às comunidades na 

implantação de suas próprias bibliotecas; 
� Atuar como espaço para pesquisa e 

treinamento discente, propiciando a relação 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão da 
Universidade. 
 

O Carro-Biblioteca atende crianças, jovens e 
adultos moradores da Grande BH disponibilizando 
materiais literários e informativos às comunidades. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

"A literatura é a expressão da sociedade, 
como a palavra é a expressão do homem". 

(Louis de Bonald) 
 

“Muitos homens iniciaram uma nova era na 
sua vida a partir da leitura de um livro”. (Henry 

Thoreau) 
 

“A leitura não é uma atividade elitizada, mas 
uma ferramenta de transformação social dos 

indivíduos". (Julian Correa) 
 

 

 

 

 

 
 

Contato 
 

Escola de Ciência da Informação - UFMG 
Programa Carro-Biblioteca: frente de leitura 

Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha 
Belo Horizonte – CEP: 31270-901 

Tel: 34095202 
E-mail: cenex@eci.ufmg.br 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


