


Conheça a Biblioteca da Fun

Criada com o objetivo de fornecer infor
mações e material bibliográfico aos técnicos da 
Fundação, a Biblioteca tem constituído um acer
vo de livros, periódicos, folhetos, artigos avulsos 
de periódicos e mapas, concentrado nas áreas de 
ciências sociais, administração de empresas, ur
banismo e outras de interesse para o desenvol
vimento de seus trabalhos, tanto na elaboração 
de projetos como no apoio aos diversos cursos 
oferecidos pela Fundação à comunidade.
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Seus usuários são os técnicos e demais 
funcionários, estagiários, alunos, consultores da 
Fundação e o público interessado nos seus tra
balhos.

EMPRÉSTIMO
0  empréstimo domiciliar do material 

bibliográfico é facultado aos usuários inscritos 
na Biblioteca e que poderão, ainda, ter acesso 
ao acervo de outras bibliotecas de Belo Horizon- 
te pelo Serviço de Empréstimo entre Bibliote
cas, através do qual a da Fundação João Pinhei
ro coloca também o seu acervo à disposição do 
público externo.





BIBLIOGRAFIA
Realiza levantamentos bibliográficos a 

pedido do usuário, sobre assuntos específicos 
relacionados com projetos em desenvolvimento 
na Casa.

Algumas bibliografias são publicadas na 
revista "Fundação JP" e distribuídas, em forma 
de separata, a bibliotecas interessadas.

5UMÁRIO DE 
PERIÓDICOS

Mantém um serviço de circulação de 
cópias de sumários de periódicos proporcio
nando aos usuários um meio de se atualizarem 
em suas áreas específicas.

COMUTAÇÃO
BIBLIOGRÁFICA

Participa de serviços de comutação bi- 
íoliográfica, possibilitando aos usuários obterem, 
em tempo hábil, cópia de artigos de periódicos 
não constantes no acervo. Para a localização dos 
periódicos no Brasil, a Biblioteca utiliza os catá
logos coletivos do Programa de Comutação Bi
bliográfica (COMUT), gerenciado pela CAPES e 
pelo IBICT, do Sistema Estadual de Documenta
ção, coordenado pela Secretaria de Estado de Pla
nejamento e Coordenação Geral (SEPLAN/MG) 
e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciên-



cia e Tecnologia (IBICT). Utiliza, também, o 
serviço internacional de fornecimento de cópias 
da British Library Lending Division.

NORMALIZAÇÃO
Os trabalhos produzidos pelas diversas 

diretorias da Fundação e os artigos editados na 
revista "Fundação JP " são normalizados pela Bi
blioteca, visando à sua padronização, de acor
do com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e com as "Normas 
Técnicas para Apresentação das Publicações 
da Fundação João Pinheiro", elaboradas pela 
Biblioteca.

DIVULGAÇÃO
Informações de interesse dos usuários, 

tais como material bibliográfico incorporado 
ao acervo da Biblioteca, eventos (cursos, semi
nários, congressos, etc.), são divulgadas periodi
camente através de listas e dos diversos quadros 
de avisos da Casa. A Biblioteca utiliza, ainda, o 
"Jornal da Fundação JP " e o "Comunicado", 
periódicos de circulação interna da entidade, 
para divulgar suas atividades e serviços.

OUTRAS ATIVIDADES
— Participação em grupos de trabalho 

da Associação dos Bibliotecários de 
Minas Gerais e em Sistemas Nacio
nais de Informação.

— Colabora em trabalhos técnicos pro
duzidos pela Fundação João Pinheiro.



FUNDAÇÃO 
JOÃO PINHEIRO

Secretaria de Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral 
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Horário de funcionamento
de 2a a 6a feira de 8:00 às 12:00h e de


