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*Horário sujeito a mudanças de 

acordo com as necessidades 
internas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HISTÓRICO: 
 

A Biblioteca da Faculdade de 

Direito foi fundada em 04 de 

dezembro de 1892 em Ouro 

Preto, então Capital do 

Estado, junto com a 

Faculdade Livre de Direito de 

Minas Gerais. Em 1897, com a 

mudança da Capital, a 

Faculdade transferiu-se para 

Belo Horizonte e em 1927 

integrou-se com a 

Universidade de Minas Gerais. 

Seu acervo inicial foi formado 

de doações de importantes 

juristas da época e foi 

acrescido de excelentes 

doações, entre elas a do 

Embaixador Assis 

Chateaubriand. 

A Biblioteca da Faculdade de 

Direito possui também uma 

vasta coleção de obras com 

publicação anterior ao ano de 

1920, que são consideradas 

raras por seu valor histórico e 

científico. 
 

 
 

 
 
 
 

Faculdade de Direito -
UFMG 

Biblioteca Lídio Bandeira 
de Melo 

Av. João Pinheiro, 100 -
Centro 

CEP 30130-180 
Belo Horizonte / MG 
Tel: (31) 3217 4663 

 
 
 
EQUIPE: 

?  Maria Elisa 
(Bibliotecária-chefe) 

?  Juliana 
(Catalogadora) 

?  Maria de Fátima 
(Catalogadora) 

?  Maria Idalina 
(Periódicos) 

?  Eda Marli (Setor de 
Referência) 

?  Leandro (Setor de 
Referência) 

?  Sandra (Assistente 
Administrativo) 

?  Sérgio (Assistente 
Administrativo) 

?  Luiz Garcia 
(Assistente 
Administrativo) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBiibblliiootteeccaa  LLyyddiioo  MMaacchhaaddoo  
BBaannddeeiirraa  ddee  MMeelllloo  
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Sites 
 

Catálogo on-line: 
www.bu.ufmg.br 

 
Faculdade de Direito: 
www.direito.ufmg.br 

 

Segunda a Sexta-
feira 

7h às 22h30 
Sábado 

8h às 12h 



GUIA DE ORIENTAÇÃO DE 
USUÁRIOS 

Empréstimo 
1- O empréstimo somente é 
realizado com a apresentação 
da carteira do Sistema de 
Bibliotecas da UFMG; 
2- Terá direito a empréstimo: 
professores e alunos de pós-
graduação (7 livros, por  28 
dias); alunos de graduação e 
funcionários (5 livros, por 14 
dias); 
3- As obras da “Coleção 
reserva” são emprestadas nos 
finais de semana a partir das 
20h30m da sexta-feira ou do 
dia anterior a um feriado e 
deverão ser entregues no 
primeiro dia útil subseqüente 
até as 8h; 
4- As obras da “Coleção 
memória” são para consultas 
locais; 
5- Os periódicos são 
emprestados para uso fora da 
biblioteca somente por 
empréstimo rápido, mediante 
a apresentação da carteira de 
usuários do Sistema de 
Bibliotecas da UFMG. 
Atenção: os prazos de 
empréstimo e o limite de 
obras podem variar em 
algumas bibliotecas. 
Renovação 
As renovações são de inteira 
responsabilidade do usuário e 
poderão ser feitas (por 10 
vezes consecutivas) através 
da Internet, das 6h às 23h.  
Atenção: Fique atento e 
confira se todos os livros 
foram renovados. Faça a 

renovação com antecedência 
para evitar problemas e/ou 
multas. 
Devolução 
Como as bibliotecas 
funcionam em um sistema 
integrado, a devolução poderá 
ser realizada em qualquer 
biblioteca do sistema, salvo as 
obras de empréstimo especial 
e os materiais especiais (fitas 
de vídeo, CDs, DVDs, mapas, 
partituras) 
Atenção: no período de férias 
o prazo de devolução de livros 
poderá variar por biblioteca. 
Reserva 
A reserva é nominal e 
obedece a ordem cronológica 
de solicitação. Ela deve ser 
feita pelo usuário através da 
Internet ou nos terminais da 
biblioteca. O item reservado 
permanece à disposição do 
usuário por 48 horas. Este 
prazo considera o dia da 
devolução do empréstimo 
anterior. Não sendo retirada, 
a obra estará disponível para 
o próximo usuário, ou voltará 
para o acervo. 
Atenção: Não é possível 
reservar materiais disponíveis 
na biblioteca. 
Carteira 
Têm direito a carteira do 
Sistema de Bibliotecas da 
UFMG: todos os usuários 
cadastrados no Setor de 
Referência. Professores e 
funcionários precisam 
apresentar o último 
contracheque ou carteira 
funcional e os alunos de 

graduação e pós deverão 
apresentar comprovante de 
matrícula, documento de 
identidade. A primeira via da 
carteira tem o valor de R$ 
1,00 e para a emissão de 
segunda via o custo é de R$ 
5,00. 
Atenção: não empreste sua 
carteira a ninguém. O uso da 
carteira e da senha é pessoal 
e intransferível. Evite 
problemas! 
Multa 
O material não devolvido na 
data correta implicará multa 
de R$ 1,00 por dia e por item 
atrasado. Já os materiais de 
empréstimo especial 
acarretarão multa de R$ 1,00 
por hora de atraso e por 
item*. 
Atenção: enquanto houver 
material em atraso ou multa 
pendente, o usuário não 
conseguirá efetuar reservas, 
empréstimos e renovações. 
Responsabilidades 
?  Cuide bem das obras 

do acervo e, 
principalmente, das que 
estão em seu poder; 

?  Devolva o material 
dentro do prazo 
estabelecido evitando 
multas; 

?  Mantenha seus dados 
cadastrais atualizados 
(através do link 
“Usuários”, da página 
de pesquisa); 

?  Comunique 
imediatamente a perda 
ou extravio de carteira 

ou material da 
biblioteca; 

?  Em caso de perdas ou 
danos, reponha 
adequadamente o 
material; 

?  Utilize os escaninhos, 
para acomodar bolsas, 
pastas, mochilas e 
fichários, quando for 
permanecer na 
biblioteca; 

?  Evite entrar com 
alimentos na biblioteca; 

?  Em casa, evite comer e 
manipular os livros ao 
mesmo tempo; 

?  Evite conversar alto 
dentro da biblioteca 
para que o estudo do 
colega não seja 
perturbado. 

 
ATENÇÃO! 
Tendo em vista a Lei nº 
9.610, de 19/02/98, de 
Direitos Autorais e a Lei nº 
5.553, de 06/12/1968 
(alterada pela Lei nº 
9.453/97) que dispõem sobre 
a proibição de produção de 
cópias de livros e de retenção 
de documentos, 
respectivamente; o Sistema 
de Bibliotecas da UFMG fará 
empréstimos apenas para a 
comunidade regularmente 
cadastrada. A comunidade 
externa será atendida através 
de empréstimo entre 
bibliotecas de outras 
instituições cadastradas. 
 
* De acordo com a Portaria 03712, 
de 28/10/98. 


