
 Regional Goiânia:
Biblioteca Central Prof. Alpheu da Veiga Jardim (BC) – Câmpus Samambaia
2ª a 6ª: das 7h15 às 22h 
Atendimento ao usuário: (62) 3521-1116 e (62) 3521-1230
E-mail: atendimentosibi@gmail.com 
 
Biblioteca Seccional Câmpus 1 (BSCAMI) –  Câmpus Colemar Natal e Silva
2ª a 6ª: das 7h15 às 22h 
Telefone: (62) 3209-6013. Fax: (62) 3209-6295
E-mail: atendimentobscami.ufg@gmail.com 
 
Biblioteca Seccional Câmpus Aparecida de Goiânia (BSCAP)
2ª a 6ª: das 7h às 19h
Telefone: (62) 3209-6558
E-mail: bibliotecascap@gmail.com
 
Biblioteca Seccional Cepae (BSCEPAE)
2ª a 6ª: das 7h às 17h30
Telefone: (62)3521-1294. Fax: (62)3521-1026
E-mail: bscepae@gmail.com 
 
Biblioteca Seccional Letras e Linguística (BSLL)
2ª a 6ª: das 9h às 21h
Telefone: (62) 3521-1411. Fax: (62) 3521-1160
E-mail: bsletras@gmail.com 
 
Regional Catalão:
Biblioteca Seccional Prof. José Cruciano de Araújo (BSRC) 
2ª a 6ª: das 7h às 22h
Sábado: das 8h às 12h (apenas no período letivo)
Telefone: (64) 3441-5360, 3441-5306. Fax: (64) 3441-5300
E-mail: atendimentobscac@gmail.com 
 
Regional Goiás:
Biblioteca Seccional Goiás (BSRGO)
2ª a 6ª: das 7h30 às 22h
Sábado: das 8h às 12h (apenas no período letivo)
Telefax: (62) 3371-1511
E-mail: bibliotecagoias@yahoo.com.br 
 
Regional Jataí: 
Biblioteca Seccional Jataí – Jatobá (BSREJ – Jatobá)
2ª a 6ª: das 7h às 22h
Sábado: das 8h às 12h (apenas no período letivo)
Telefone: (64) 3606-8261. Fax: (64) 3606-8201
E-mail: bib.jatai@gmail.com 
 
Biblioteca Seccional Jataí – Riachuelo (BSREJ - Riachuelo)
2ª a 6ª: das 7h às 22h
Sábado: das 8h às 12h (apenas no período letivo)
Telefone: (64) 3606-8137
E-mail: biblioteca.jatai@gmail.com 
 



O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás (Sibi/UFG) 
tem como política de desenvolvimento do acervo a aquisição, de 
maneira racional e sistemática, de material informacional que possa 
servir de apoio ao cumprimento das �nalidades da própria UFG. 
 
As doações recebidas pelo Sibi/UFG contribuem na formação de 
coleções de alto nível de excelência, tanto em quantidade quanto em 
qualidade do acervo.
 
Universidade Federal de Goiás
Sistema de Bibliotecas
Biblioteca Central
Seção de Seleção, Aquisição e Intercâmbio
Avenida Esperança, S/Nº
Câmpus Samambaia 
CEP: 74690-900 Goiânia-GO
 
Telefones: (62) 3521-1833/3521-1152
E-mail: doacoesbc.ufg@gmail.com
 
Site: www.bc.ufg.br
Facebook: Sistema de Bibliotecas UFG

Os materiais recebidos serão submetidos aos mesmos critérios de 
seleção utilizados para o processo de compra. São eles: 
 
1- Suprir os programas de ensino dos cursos de graduação e pós-gradu-
ação da UFG em suas necessidades de informação;
 
2- Opinião do especialista no assunto;
 
3- Autoridade do autor;
 
4- Obsolescência do material;
 
5- Qualidade grá�ca, de impressão, de papel e de encadernação;
 
6- Escassez de material sobre o assunto;
 
7- Idiomas: português, espanhol, inglês, francês, italiano e alemão;
 
8- Quantidade de exemplares existentes de acordo com a legislação do 
MEC;
 
9- Demanda de uso do material;
 
10- Condições físicas do material (conservação, mutilação e contamina-
ção por microorganismos).
 

Nome: ______________________________________
 
Telefone:  ____________________________________
 
E-mail para envio de agradecimento:
 __________________________________________
 
Ressalta-se que, ao doar o material,  o doador  transfere incondicional-
mente todos os seus direitos sobre os mesmos e que a biblioteca 
poderá dispor das doações recebidas de acordo com os critérios de 
seleção por ela estabelecidos e explicitados.
 
Assim sendo, a biblioteca poderá:
- incorporar o material ao acervo;
- doar o material ou permutá-lo com outras instituições;
- descartar o material.
 
 
Eu, doador, concordo com os critérios para seleção de doações adota-
dos pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás 
(Sibi/UFG). 
 
( ) Caso a doação não seja aproveitada, solicito devolvê-la ao doador.
 
Assinatura:  ___________________________________
 
Data:  ______/______/______

- Não serão adicionados novos títulos e/ou volumes ao acervo 
somente porque foram recebidos de forma gratuita. 
- A biblioteca não cria ambientes exclusivos para os acervos 
recebidos por doação.
 


