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A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) acaba de receber um lote de 3.450 livros,
contendo 1,8 mil novos títulos. As obras foram adquiridas com recursos da ordem de R$ 402 mil,
liberados pelo Governo de Minas Gerais, e contemplam todas as áreas de conhecimentos e cursos
oferecidos pela universidade.

Os investimentos na atualização e na ampliação do acervo bibliográfico das bibliotecas da
instituição são prioritários para a melhoria da qualidade do ensino e o acesso a produções mais
modernas e atualizadas. 

As novas aquisições serão destinadas à Biblioteca Central Antonio Jorge, no campus-sede, em
Montes Claros, e 16 bibliotecas setoriais, instaladas no Centro de Educação Profissional e
Tecnológica (CEPT) e no Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), em Montes Claros; e
nos demais campi no Norte, no Noroeste de Minas e no Vale do Jequitinhonha.

“Foi muito emocionante receber o novo acervo, uma conquista”, comemora a diretora da Biblioteca
Universitária da Unimontes, Roseli Aparecida Damaso. Ela destaca que as indicações de compra
são feitas a partir das solicitações dos docentes dos diversos departamentos da instituição. “Isso é
muito importante porque os professores, na prática, são especialistas nas diversas áreas do
conhecimento”, observa.

A diretora da biblioteca lembra que, no primeiro semestre deste ano, a universidade já tinha
recebido uma remessa de 3,1 mil exemplares e 1.080 livros, em investimento de R$ 136 mil,
também viabilizado pelo Governo de Minas. Desta forma, os investimentos da Unimontes na
atualização e na ampliação do acervo bibliográfico neste ano já somam R$ 538 mil, com a compra
total de 6.550 exemplares e 2.880 títulos.

A universidade ainda conta com a liberação de mais R$ 345 mil para aquisição de outra remessa.
O processo de compra  já foi iniciado e levará ao ambiente acadêmico novos 4,5 mil exemplares e
2,2 mil títulos, que devem ser entregues no primeiro semestre de 2022.

Plataforma digital 

Roseli Aparecida destaca que a instituição, acompanhando os avanços tecnológicos, também
investiu R$ 102 mil na assinatura da plataforma Pearson, para as consultas bibliográficas por
sistema on-line. Com isso, a comunidade tem acesso a 12 mil e-books de diferentes áreas
científicas.
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