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A biblioteca (bibliotheca) toma o seu nome do 
grego, uma vez que os livros são depositados 
lá, pois βιβλίον significa “dos livros” (liber) e 
θήκη significa “repositório.”

Bibliotheca a Graeco nomen accepit, eo quod 
ibi recondantur libri. Nam βιβλίον librorum, θήκη 
repositio interpretatur.

The word library (bibliotheca) takes its name 
from greek since books are deposited there, 
for βιβλίον means “of books” (liber) and θήκη 
means “repository.”

Isidoro de Sevilla





Ao lado | Opposite: Relógio digital em ex-
posição, cedido em comodato, pela Sala de 
Demonstrações. | Digital clock on display, lo-
aned by the Demonstrations Room.
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NOTA DA EDITORA

PUBLISHER’S NOTE

Muito nos honra participar da 
publicação comemorativa de aniver-
sário da  Biblioteca Professor Manoel 
Lopes de Siqueira, que faz parte do 
Sistema de Bibliotecas da UFMG. 
Desde sua criação, essa instituição 
tem sido de fundamental importân-
cia para a comunidade acadêmica, 
principalmente para os atuantes na 
área de física - professores, pesqui-
sadores, técnicos e alunos. A feitura 
deste catálogo vem abrilhantar a tra-
jetória dessa entidade, assim como 
homenagear a todos que participa-
ram direta e indiretamente para a 
sua criação e manutenção, no decor-
rer desses quatro decênios de exis-
tência.

We are very honored to par-
ticipate in the commemorative Pro-
fessor Manoel Lopes de Siqueira 
Library anniversary, which is part of 
the UFMG Library System. Since its 
inception, this institution has been of 
fundamental importance to the aca-
demic community, especially to those 
working in the field of Physics - pro-
fessors, researchers, technicians and 
students. The creation of this catalog 
has built the organization’s path as 
well as honoring all those who have 
participated directly and indirectly in 
its creation and maintenance during 
these four decades of existence.

Clio Gestão Cultural e Editora
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PREFÁCIO

PREFACE

Shirley Maciel, a estimada bi-
bliotecária do Departamento de Fí-
sica, pediu-me um prefácio para o 
catálogo do acervo bibliográfico. Não 
pude recusar o convite, amável e ca-
loroso, mas depois de aceitá-lo fui 
socorrer-me com Jorge Luis Borges, 
que escreveu um livro todo dedicado 
aos prefácios, com o título Prólogo, 
com um prólogo dos prólogos. Aí, 
ele ensina “prólogo, na triste maio-
ria dos casos, confina com a oratória 
de sobremesa ou com os panegíricos 
fúnebres.”

Felizmente, o prólogo que me 
coube fazer, refere-se a algo muito 
mais agradável e interessante, fruto 
da competência, do empenho e do 
bom gosto de nossa insuperável bi-

Prof. Márcio Quintão Moreno

Shirley Maciel, the esteemed 
librarian of the Physics Department, 
asked me for a preface to the catalog 
of the bibliographic collection. I could 
not refuse this kind and warm invita-
tion, but after accepting it, I sought 
help from Jorge Luis Borges, who 
wrote a book dedicated to prefaces, 
entitled Prologue, with a prologue 
to the prologues. There he teaches 
“prologue, in the sad majority of cas-
es, confines with the oratory of des-
sert or with the funeral panegyrics.”

Fortunately, the prologue that 
I needed to write refers to something 
much more pleasant and interesting, 
the fruit of the competence, commit-
ment, and good taste of our unsur-
passed librarian, and her colleagues 

Ao lado | Opposite: Detalhe de títulos da 
Coleção de Obras Especiais. Ao fundo, publi-
cação pertencente ao acervo da biblioteca. | 
Detail of titles from the Special Works Collec-
tion. In the background, a publication belong-
ing to the library collection.
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bliotecária, e de suas colegas Gislene 
e Sabrina.

O catálogo a que se destina 
este prefácio, não se reduz a um frio 
registro de livros e outros impressos, 
pois, é também um convite à histó-
ria do próprio departamento, haja 
vista a esmerada coleção de escritos 
nele produzidos, desde os modestos 
textos didáticos dos primeiros tem-
pos, às numerosas dissertações de 
mestrado e teses de doutorado aqui 
elaboradas e cuidadosamente recu-
peradas.

Ela nos revela um pouco a evo-
lução do departamento, desde a sua 
instalação, em 1968: à limitação dos 
temas e à qualidade incipiente dos 
primeiros escritos segue-se à cres-
cente variedade e importância dos 
assuntos abordados nas dissertações 
e nas teses, que refletem a vigorosa 
atividade de pesquisa.

A intenção de decorar e tornar 
agradável o ambiente da biblioteca 
encontrou uma solução original: ex-
por diversos instrumentos antigos, 
não mais utilizados nos laboratórios 
e adequadamente identificados; 
também eles nos contam algo da tra-
jetória ascendente já percorrida pelo 
departamento.

Outro recurso digno de nota 
é a reprodução da Escola de Atenas, 

Gislene and Sabrina.

The catalog, which is intend-
ed for this preface, is not limited to a 
cold record of books and other print-
ed materials, since it is also an invita-
tion to the history of the department 
itself, given the careful collection 
of writings produced in it, from the 
modest didactic texts to the numer-
ous master theses and doctoral dis-
sertations elaborated and carefully 
recovered.

It shows us a bit about the 
evolution of the department since its 
installation in 1968: the limitation of 
themes and the incipient quality of 
the first writings follows the growing 
variety and importance of the topics 
covered in dissertations and theses, 
which reflect the vigorous activity of 
research.

The intention of decorating 
and making the library environment 
pleasant was an original solution: 
exposing several old instruments, 
no longer used in laboratories and 
properly identified; they also tell us 
something of the upward trajectory 
already covered by the Department.

Another feature worthy of 
note is the reproduction of the School 
of Athens, a puzzle of 8 thousand 
pieces, already mounted by a group 
of volunteers and which will enrich 
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um quebra-cabeça de 8 mil peças, já 
montado por um grupo de voluntá-
rios e que futuramente enriquecerá 
uma das paredes da biblioteca.

Aplausos efusivos, pois, às bi-
bliotecárias do Departamento de Fí-
sica, Shirley, Gislene e Sabrina, pelo 
belo trabalho.

one of the library walls in the future.

So, I applaud the librarians of 
the Physics Department, Shirley, Gis-
lene, and Sabrina for their beautiful 
work.
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APRESENTAÇÃO

FOREWORD

Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni

Ao lado | Opposite: Detalhe do papiro plan-
tado no jardim externo. Fotografia do Prof. 
Roberto Alves Nogueira. | Detail of papyrus 
planted in outer garden. Photograph by Prof. 
Roberto Alves Nogueira.

Quarenta anos é uma idade 
emblemática para muitas pessoas. 
Hora de colocar na balança as per-
das e ganhos, o que se tem e o que 
se deseja. Com as bibliotecas não é 
bem assim, pois elas habitam uma 
outra dimensão temporal: a Bibliote-
ca de Al Quaraouiyine, no Marrocos, 
fundada no ano 859, é considerada 
a mais antiga em atividade; a Biblio-
teca Laurenziana, em Florença, em 
parte projetada por Michelangelo, 
nasceu no século XVI; a Bilbioteca de 
Sorbonne foi inaugurada em 1289; a 
Biblioteca de Borges não começou e 
não terá fim: é arte pura.

Permitimo-nos aqui trazer 
nossa biblioteca para a escala huma-
na de tempo – de qualquer forma, o 

Forty years is an iconic age for 
many people. Time to put in the bal-
ance the losses and gains, what you 
have and what you want. With librar-
ies, this is not the case, because they 
inhabit another temporal dimension: 
the library of Al Quaraouiyine in Mo-
rocco, founded in 859, is considered 
the oldest in activity; the Laurenziana 
Library in Florence, partly designed 
by Michelangelo, was founded in the 
sixteenth century; the library of the 
Sorbonne was inaugurated in 1289; 
Borges’s library has not begun and 
will have no end: it is pure art.

We allow ourselves here to 
bring our library to the human scale 
of time – in any case, the affection 
we have for it makes it irresistible to 
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Ao lado | Opposite: Detalhe do arranjo do 
Papiro, ao fundo acervo geral de livros. | Ar-
rangement detail of the Papyrus, in the back-
ground, general collection of books.

carinho que temos por ela torna irre-
sistível tratá-la como uma pessoa – e 
nos perguntar: aos quarenta anos, 
aonde chegou? O que representa?

Graças ao trabalho cuidadoso 
de nossas bibliotecárias, técnicos e 
estagiários, a Biblioteca da Física tem 
sido uma guardiã de nossa história. 
Ela cuida de nossas origens e traje-
tória – livros, fotos, instrumentos, 
produção, documentos – tudo o que 
fomos, tudo o que o tempo se ocu-
pou em moldar como nossas raízes 
para que possamos crescer com se-
gurança.

E então guia-nos com aquilo 
que construiu ao longo de quarenta 
anos e agora nos oferece. É o que ve-
mos em suas estantes, nos títulos dos 
livros e nomes de autores, nas obras 
que traduzem a aventura da mente 
humana diante da natureza. Nas ci-
ências, não se apreende um conte-
údo sem antes admirá-lo. Nossa bi-
blioteca é, assim, uma grande vitrine 
com a sublime missão de deslumbrar 
jovens estudantes e de acender ne-
les a chama da inquietude.

treat it as a person – and to ask our-
selves: at the age of forty, What has 
it achieved? What does it represent?

Thanks to the careful work of 
our librarians, technicians and train-
ees, the library of physics has been a 
guardian of our history. It has taken 
care of our origins and trajectory – 
books, photos, instruments, produc-
tion, documents –, all this time, it has 
been busy shaping as our roots so 
that we can grow safely.

And then it guides us with 
what it has built over forty years and 
what it offers us now. It is what we 
see on its bookshelves, in the titles 
of books and names of authors, in 
the works that translate the adven-
ture of the human mind in the face of 
nature. In science, one does not per-
ceive content without first admiring 
it. Our library is thus a great show-
case with the sublime mission of daz-
zling young students and lighting the 
flame of restlessness.
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Ao lado | Opposite: Detalhe do Acervo Geral 
de livros. | Detail of the General Collection 
of books.

O compromisso das bibliote-
cas com a memória institucional é, 
dentre outras atribuições de seus 
profissionais, “dever de ofício”. Está 
explicito na formação dos bibliote-
cários, em documentos cartoriais e 
no exercício da práxis. Mas não foi 
somente o dever que nos moveu na 
produção desse registro que ora é 
apresentado à comunidade em for-
ma de catálogo. É também o desejo 
de mesclar elementos da fotografia 
enquanto arte, da biblioteconomia 
e da física, que, como num processo 
alquímico, interliga o dia a dia dessa 
biblioteca em toda sua trajetória.

Sendo uma das vinte e cinco 
Unidades de Informação que com-
põem o Sistema de Bibliotecas da 

INTRODUÇÃO

INTRODUCTION

The commitment of libraries to 
institutional memory is, among oth-
er duties of their professionals, “duty 
of office”. It is explicit in the training 
of librarians, in documentary records 
and in the exercise of praxis. But it 
was not only duty that moved us in 
the production of this record that is 
now presented to the community in 
the form of a catalog. It was also the 
desire to merge elements of photog-
raphy as art, librarianship and phys-
ics, which, as in an alchemical pro-
cess, interconnects the day-to-day of 
this library in all its trajectory.

Being one of the twenty-five 
Information Units that make up the 
UFMG Library System, its role is to 
offer the university community the 
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UFMG, seu papel é o de oferecer à 
comunidade universitária serviços e 
produtos de informação necessários 
ao desenvolvimento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, bem 
como de acervo específico em sua 
área de atuação e abrangência. Mis-
são que apoia, enobrece e norteia o 
trabalho desenvolvido no Departa-
mento de Física.

Fazendo uma análise dessa 
missão, propalada em documentos 
e registros oficiais e confrontada à 
sua representação cotidiana, deci-
dimos enfrentar o desafio e seguir 
os instintos. Durante o espartano 
desenvolvimento do projeto, que, 
despretensiosamente teve seu inicio 
no final do ano de 2016, em meio a 
outras prioridades demandadas ao 
setor e, por ele também geradas, foi 
sendo construída nossa obra. Tomou 
forma!

Duas outras ações específi-
cas de impacto, que antecederam a 
elaboração do catálogo, merecem 
registro: a criação da identidade vi-
sual dos 40 anos e a construção do 
manual da marca. Ambas atribuíram 
identidade ao projeto.

No elenco do total de 804 
fotografias produzidas pela pesqui-
sadora Lídia Maria de Andrade, em 
períodos do semestre e horários dis-
tintos (para aproveitarmos a luz, em 

services and information products 
necessary for the development of 
teaching, research and extension ac-
tivities, as well as a specific collection 
in its area of performance and scope. 
A mission that supports, ennobles 
and guides the work developed in the 
Physics Department.

By making an analysis of this 
mission, propelled in official docu-
ments and records and confronted 
with its daily representation, we de-
cided to face the challenge, follow-
ing our instincts. During the spartan 
development of the project, which 
unpretentiously started at the end 
of 2016, among other priorities de-
manded of the sector and also gener-
ated by it, our work was being built. 
It took shape!

Two other specific impact ac-
tions that preceded the preparation 
of the catalog deserve registration: 
the creation of the visual identity of 
the 40 years and the construction of 
the branding manual. Both assigned 
identity to the project.

Among the 804 photographs 
produced in periods of the semes-
ter and at different hours of the day 
(to take advantage of the light, in all 
its nuance), by the researcher Lídia 
Maria de Andrade, 88 were select-
ed. The systematization and the ar-
rangement of the final composition, 
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toda sua nuance), foram seleciona-
das 88. A sistematização e o arranjo 
da composição final, traduzida em 
capítulos, agradou a equipe. 

E finalmente, por ocasião da 
agenda oficial das comemorações 
dos 90 anos da UFMG, foi realizada 
no prédio da Reitoria a exposição 
“Uma viagem interplanetária pelo 
Sistema de Bibliotecas da UFMG”, 
contando através de depoimentos, 
fotografias e objetos, a história das 
25 atuais bibliotecas, incluindo a da 
Física. E ainda, totalmente entrelaça-
dos ao Programa de Pós-Graduação 
em Física, que completa 50 anos, tra-
zemos à comunidade a contribuição 
de nosso olhar da história construí-
da por muitos agentes nos 40 anos 
de existência da Biblioteca Professor 
Manoel Lopes de Siqueira.

translated into chapters, were to the 
staff’s satisfaction.

And, finally, on the occasion of 
the official commemorations agenda 
of the 90 years of UFMG, the Exhibi-
tion “An interplanetary trip through 
the Library System of UFMG” was 
held in the rectory building, telling 
through testimonies, photographs 
and objects the history of the 25 cur-
rent Libraries, including that of the 
Physics department. And yet, totally 
intertwined with the Graduate Pro-
gram in Physics, which marks the 
50th anniversary, we bring to the 
community the contribution of our 
view of the history constructed by 
many agents in the 40 years of exis-
tence of the Professor Manoel Lopes 
de Siqueira Library.
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“Quando entrar setembro....”1 

1 Sol de Primavera. Música de Beto Guedes. | “When september arrives....” music by Beto Guedes.

REGISTRO HISTÓRICO

HISTORICAL RECORD

Instalado em fevereiro de 
1963, o Departamento de Física fun-
cionou na Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Minas Gerais (UMG) 
até 1967. Quando instalou-se pro-
visoriamente no prédio do Instituto 
de Pesquisas Radioativas (IPR), fun-
cionou em uma das alas do referido 
Instituto de Pesquisas, atual Centro 
de Desenvolvimento e Tecnologia 
Nuclear (CDTN), dele recebendo co-
laboração científica que permitiu o 
início de sua atividade de pesquisa e 
a consolidação do curso de Pós-gra-
duação em Física. 

Em 1965, após ser firmado o 
primeiro convênio do departamen-
to, instalou-se em 1966 o Mestrado 

Installed in February 1963, the 
Physics Department was located at 
the Faculty of Philosophy of the Uni-
versity of Minas Gerais (UMG) until 
1967. When it was installed tempo-
rarily in the building of the Institute 
of Radioactive Research (IPR), it was 
located in one of the wings of the 
Institute Research Center, currently 
Center for Development and Nuclear 
Technology (CDNT), receiving scien-
tific collaboration that allowed the 
beginning of its research activities 
and the consolidation of the post-
graduate course in physics.

In 1965, after having signed 
the first agreement of the depart-
ment, the Master’s degree in Physics 

Ao lado | Opposite: Biblioteca do Instituto de 
Ciências Exatas no Campus Pampulha. Déca-
da de 70. Acervo da Biblioteca. | Library of 
the Institute of Exact Sciences on Campus 
Pampulha. 1970s. Library Collection.
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em Física, que recebeu seu creden-
ciamento em 1968. O doutorado foi 
implantado em 1970 e credenciado 
em 1974. Na ocasião, os pesquisado-
res utilizavam o acervo da biblioteca 
vinculada ao IPR.

No período de 1975 a 1977, 
paulatinamente, ocorreu a transfe-
rência física do departamento para 
as novas instalações de seu prédio 
próprio. A Biblioteca do Instituto de 
Ciências Exatas, em funcionamento 
no Pavilhão Central de Aulas (PCA), 
que também continha acervo de in-
teresse, passou a ser a utilizada pela 
comunidade dos físicos.

Em 1976, com a transferência 
de alguns títulos de periódicos e li-
vros especializados em física, e com 
o apoio recebido de várias entidades 
(CNPq, FINEP, BNDE, CAPES, CNEN e 
OEA), foram garantidos 78% dos re-
cursos para aquisição de equipamen-
tos, despesas de custeio e material 
bibliográfico.

was installed in 1966, which received 
its accreditation in 1968. The Doc-
torate was implanted in 1970 and 
accredited in 1974. At the time, the 
researchers used the collection of the 
library linked to the IPR.

In the period from 1975 to 
1977, there was a gradual transfer 
of the Department to the new facili-
ties of its own building. The Library of 
the Institute of Exact Sciences, in op-
eration in the Central Hall of Classes 
(PCA) also contained a collection of 
interest, which was eventually used 
by the physics community.

In 1976, through the trans-
fer of some titles of periodicals and 
books specialized in physics and with 
the support from several entities 
(CNPq, FINEP, BNDE,CAPES, CNEN 
and OEA), 78% of the funds for the 
acquisition of equipment were se-
cured to finance the acquisition of 
equipment, bibliographic material 
and pay for expenses.
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E, então, em setembro do ano 
de 1977, nas instalações do quarto 
andar do novo prédio do Departa-
mento, foi criado o Serviço de Do-
cumentação especializado em física.  
Para atendimento à demanda dos 
pesquisadores, com investimento 
e participação efetiva do Prof. Ma-
noel Lopes de Siqueira, então chefe 
do Departamento, o setor foi o em-
brião do que viria a se tornar, com o 
tempo e investimento institucional, 
a Biblioteca do Departamento de 
Física. Além da definição do espaço 
físico, da infraestrutura de mobiliário 
e contratação da equipe de trabalho 
especializada, foi garantida a forma-
ção do acervo de periódicos e livros 
específicos para o ensino da Pós-gra-
duação em Física, Astrofísica e reali-
zação de pesquisas na área.

Na década de 80 foram man-
tidos serviços e produtos para aten-
dimento às atividades desenvolvidas 
no departamento. Na década de 90, 
o Serviço de Documentação torna-se 
biblioteca, em sua atuação técnica, 
permanecendo no quarto andar até 
o ano de 2004. Neste ano transferiu-
-se para o terceiro andar do prédio, 
sendo sua área física ampliada de 
200m2 para 305m2.

Dentre os serviços prestados, 
característicos de uma unidade de 
informação especializada, alguns  fo-

And then, in September of 
1977, on the premises of the fourth 
floor of the new building of the De-
partment, the Documentation Service 
specialized in Physics was created. 
To meet the demand of researchers, 
with investment and effective par-
ticipation of Prof. Manoel Lopes de 
Siqueira, then head of the Depart-
ment, the sector was the embryo of 
what would become, with time and 
institutional investment, the Library 
of the Physics Department. In addi-
tion to the definition of the physical 
space, the furniture infrastructure 
and the hiring of a specialized work 
team, the collection of periodicals 
and specific books for postgraduate 
teaching in physics, astrophysics and 
research in the area was guaranteed.

In the 80’s, services and prod-
ucts were maintained to attend the 
activities developed in the depart-
ment. In the 90’s, the Documentation 
Service became a library, in its tech-
nical performance, remaining on the 
fourth floor until 2004. This year it 
moved to the third floor of the build-
ing, its physical area expanded from 
200m2 to 305m2.

Among the services provided, 
characteristic of a specialized infor-
mation unit, some were consolidated 
and today are essential to the com-
munity of professors and students. Of 
particular note are the Bibliographic 

Ao lado | Opposite: Detalhe do Relatório de 
Atividades comunicando a instalação do Ser-
viço de Documentação do Departamento de 
Física. Capa do Relatório de Atividades do De-
partamento de Física. 1977. Acervo da Biblio-
teca. | Detail of the Activity Report communi-
cating the installation of the Documentation 
Department of the Physics Department. The 
Activities Report of the Physics Department, 
cover, 1977. Library Collection.
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ram consolidados e hoje são essen-
ciais à comunidade dos docentes e 
discentes. Destacam-se, entre eles,  
o de Comutação Bibliográfica – CO-
MUT (de artigos científicos), o de 
acompanhamento e divulgação da 
produção científica gerada pelos pes-
quisadores do departamento, o de 
empréstimo de livros, e o acesso às 
fontes de informação especializadas.

Em agosto de 2007, por inicia-
tiva da equipe da biblioteca, foi solici-
tada à comunidade do departamento 
a escolha de nome para representar 
o setor e, nesse mesmo ano, através 
de evento oficial, a biblioteca passou 
a ser denominada como “Biblioteca 
Professor Manoel Lopes de Siqueira”.

O “Manoel”

O Prof. Manoel Lopes de Si-
queira nasceu na cidade de Esme-
raldas, no estado de Minas Gerais, 
em 03 de agosto de 1934. Quando 
jovem, realizou o curso secundário 
de 1946 a 1952, em escolas de Belo 
Horizonte (Ginásios Getúlio Var-
gas,  Presidente Roosevelt, e Colégio 
Loyola), ingressando no curso de En-
genharia Civil da Escola de Engenha-
ria da Universidade Federal de Minas 
Gerais em 1953. Concluindo a gradu-
ação em 1957, cursou especialização 
em Engenharia Nuclear na Escola de 
Engenharia da UFMG, no período de 

Commutation - COMUT (of scientific 
articles), the monitoring and dissem-
ination of the scientific production 
generated by the researchers of the 
department, the loan of books, and 
access to specialized sources of infor-
mation.

In August 2007, on the initia-
tive of the library team, the depart-
ment’s community was asked to 
choose a name to represent the sec-
tor, and in that same year, through 
an official event, the library was re-
named “Professor Manoel Lopes de 
Siqueira Library”.

The “Manoel”

Prof. Manoel Lopes de Sique-
ira was born in the city of Esmeral-
das, in the state of Minas Gerais, on 
August 3, 1934. As a young man, he 
attended high school from 1946 to 
1952 in Belo Horizonte (Getúlio Var-
gas Gymnasium, President Roosevelt, 
and Colégio Loyola), joining the Civil 
Engineering course at the Engineer-
ing School of the Federal University 
of Minas Gerais in 1953. Completing 
his graduation in 1957, he studied 
specialization in Nuclear Engineering 
at the Engineering School of UFMG 
from 1961 to 1962. Doctor in Phys-
ics in the year 1968, by the Faculty 
of Philosophy, Sciences and Letters of 
the University of São Paulo (USP).

Ao lado | Opposite: Panorâmica da área de 
estudo e acervo da biblioteca na década de 
90. Acervo da Biblioteca. | Panoramic of the 
study area and library collection in the 90’s. 
Library Collection.

Página 36 | Page 36: Panorâmica da área de 
estudos e acervo da biblioteca no quarto an-
dar. Anos 2000. Acervo da Biblioteca. | Pan-
oramic view of the study area and library col-
lection on the fourth floor. c.a. 2000. Library 
Collection.

Página 37 | Page 37: Setor de empréstimo e 
administração na biblioteca no quarto andar. 
Anos 2000. Acervo da Biblioteca. | The circu-
lation desk in the library on the fourth floor. 
c.a. 2000. Library Collection.
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1961 a 1962. Doutorou-se em Física, 
no ano de 1968, pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Univer-
sidade de São Paulo (USP).

Em 1970, “o Manoel”, como 
era chamado por todos, participou 
do “Curso de Inverno sobre a Teoria 
de Sólidos Cristalinos Imperfeitos” 
no Centro Internacional de Física 
Teórica em Trieste, Itália, e, logo em 
seguida, foi admitido como professor 
do Departamento de Física da UFMG 
(dezembro de 1972), cargo do qual 
se aposentou em janeiro de 1994. 
Participou do Quantum Theory Pro-
ject, liderado pelo Prof. John Slater 
da Universidade da Flórida, USA, de 
setembro de 1973 a agosto de 1974. 

In 1970, “Manoel,” as he was 
called by all, participated in the win-
ter course on Imperfect Crystalline 
Solids Theory at the International 
Center for Theoretical Physics in Tri-
este, Italy, and was subsequently ad-
mitted as a professor in the Physics 
Department of the UFMG (December 
1972), position of which he retired in 
January of 1994. He participated in 
the Quantum Theory Project, led by 
Prof. John Slater of the University of 
Florida, USA, from September 1973 
to August 1974. In 1981, he visited 
the Center D’Etudes Nucleaires de 
Grenoble, France.

As a professor and researcher 
at UFMG, he mentored ten under-
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Em 1981 visitou o Centre D’Etudes 
Nucleaires de Grenoble, França. 

Como professor e pesquisador 
na UFMG, orientou dez estudantes 
de pós-graduação e publicou mais 
de 40 artigos científicos. Lecionou 
diferentes disciplinas nos cursos de 
graduação e pós-graduação do De-
partamento de Física da UFMG, co-
ordenando o colegiado do curso de 
Mestrado em Física, de abril a se-
tembro de 1973. Chefiou o Departa-
mento em 1976 e 1977, ocasião em 
que foi criado o serviço de documen-
tação. Foi Diretor do Instituto de Ci-
ências Exatas – ICEx, de outubro de 
1978 a julho de 1982. Participou ati-
vamente da vida acadêmica do ICEx e 
foi um dos fundadores do LCC - Labo-
ratório de Computação Científica da 
UFMG sendo seu diretor por quatro 
mandatos consecutivos, de abril de 
1983 a maio de 1991. Faleceu em 21 
de fevereiro de 2005.

Denotando reconhecimento, 
sua memória foi preservada por seus 
pares, dentre outras iniciativas, com 
o gesto da realização de evento em 
homenagem póstuma, que culminou 
com seu nome atribuído à biblioteca, 
tendo a presença da família e, em 
particular, de seu filho – José Lopes 
de Siqueira Neto, docente do Depar-
tamento de Ciência da Computação.

graduate students and published 
more than 40 scientific articles. He 
taught different disciplines in under-
graduate and postgraduate courses 
at the Physics Department at UFMG, 
coordinating the Master’s degree 
in Physics from April to September 
1973. He headed the Department in 
1976 and 1977, when the documen-
tation service was created. He was 
Director of the Institute of Exact Sci-
ences - ICEx, from October 1978 to 
July 1982. He was an active partici-
pant in the academic life of ICEx and 
was one of the founders of the LCC 
- Laboratory of Scientific Computing 
at UFMG and its director for four 
consecutive terms from April 1983 to 
May 1991. He died on February 21, 
2005.

Denoting recognition, his 
memory was preserved by his peers, 
among other initiatives, with the 
gesture of holding an Event in post-
humous honor, which culminated in 
his name attributed to the library, 
with the presence of the family and, 
in particular, his son - José Lopes de 
Siqueira Neto,  professor at the De-
partment of Computer Science.

Ao lado | Opposite: Da esquerda para direita: 
Reitor Celso de Vasconcellos Pinheiro, Prof. 
Manoel Lopes de Siqueira e Prof. Francisco 
de Assis Magalhães. Acervo da Biblioteca. | 
From left to right: Rector Celso de Vasconcel-
los Pinheiro, Prof. Manoel Lopes de Siqueira 
and Prof. Francisco de Assis Magalhães. Li-
brary Collection.

Página 40 | Page 40: Placa de homenagem 
aos ex-diretores do ICEx, em  comemoração 
aos 20 anos da instituição. 1988. Acervo da 
Família. | Commemorative plaque of former 
ICEx’s directors, commemorating the institu-
tion’s 20th anniversary. 1988. Family Collec-
tion.

Página 41 | Page 41: Fotografia do Prof. Ma-
noel Lopes de Siqueira. Acervo da Família. | A 
photo of the Prof. Manoel Lopes de Siqueira. 
Family Collection.

Páginas 42 e 43 | Pages 42 and 43: Mesa de 
Honra  - abertura, evento em homenagem ao 
Prof. Manoel Lopes de Siqueira e à atribuição 
de seu nome à biblioteca. Da esquerda para 
direita: professores Agostinho Aurélio Garcia 
Campos, Alaor Silvério Chaves, José Lopes de 
Siqueira Neto, Bismarck Vaz da Costa, Car-
los Alberto Pereira Tavares, Francisco César 
de Sá Barreto, Israel Vargas e diretora da Bi-
blioteca Universitária Maria Elizabeth de Oli-
veira Costa. Auditório 3, ICEx. 2007. Acervo 
da Biblioteca. | Honorary Table - opening of 
an event in honor of Prof. Manoel Lopes de 
Siqueira and his name attribution to the li-
brary. From left to right: professors Agostinho 
Aurélio Garcia Campos, Alaor Silvério Chaves, 
José Lopes de Siqueira Neto, Bismarck Vaz da 
Costa, Carlos Alberto Pereira Tavares, Fran-
cisco César de Sá Barreto, Israel Vargas and 
University Library director Maria Elizabeth de 
Oliveira Costa. Auditorium 3, ICEx. 2007. Li-
brary Collection.
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Páginas 44 e 45 | Pages 44 and 45: Mesa de 
depoimentos do evento em homenagem ao 
Prof. Manoel Lopes de Siqueira e à atribuição 
de seu nome à biblioteca. Da esquerda para 
direita: professores Beatriz Alvarenga, Rodri-
go Dias Társia, Ramayana Gazzinelli, Alaor 
Silvério Chaves, Geraldo Mathias Ribeiro, 
Helion Vargas, José Luiz Aarestrup, Alencas-
tro Valle de carvalho, Maria Elizabeth G. Abu-
rachid, Roberto Alves Nogueira e Maria da 
Conceição Machado (Tia Maria). Auditório 3, 
ICEx. 2007. Acervo da Biblioteca. | Testimoni-
al table of the event in honor of Prof. Manoel 
Lopes de Siqueira and his name attribution 
to the library. From left to right: professors 
Beatriz Alvarenga, Rodrigo Dias Társia, Ra-
mayana Gazzinelli, Alaor Silvério Chaves, 
Geraldo Mathias Ribeiro, Helion Vargas, José 
Luiz Aarestrup, Alencastro Valle de Carvalho, 
Maria Elizabeth G. Aburachid, Roberto Alves 
Nogueira and Maria da Conceição Machado 
(Aunt Maria). Auditorium 3,  ICEx. 2007. Li-
brary Collection.

Páginas 46 e 47 | Pages 46 and 47: Convida-
dos do evento em homenagem ao Prof. Ma-
noel Lopes de Siqueira e à atribuição de seu 
nome à biblioteca, no auditório 3 - ICEx. 2007. 
Acervo da Biblioteca. | Guests at the event in 
honor of Prof. Manoel Lopes de Siqueira and 
his name attribution to the library, in Auditori-
um 3, ICEx. 2007. Library Collection.

Ao lado | Opposite: Ato de inauguração do 
nome da biblioteca. Descerramento da placa 
pelo Prof. José Lopes de Siqueira Neto, filho 
do Prof. Manoel Lopes de Siqueira. 2007. 
Acervo da Biblioteca. | Inauguration of the 
name of the library. Unveiling of the board 
by Prof. José Lopes de Siqueira Neto, son of 
Professor Manoel Lopes de Siqueira. 2007. 
Library Collection.
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“Comunidade. Nosso mais valioso Acervo”1 

1 Community. Our most valuable Collection.

A biblioteca atende à deman-
da direta e específica dos docentes, 
pesquisadores, técnicos e alunos dos 
cursos de Mestrado, Doutorado e 
Especialização do Departamento de 
Física, do Instituto de Ciências Exa-
tas (UFMG). Com frequência diária, 
recebe usuários que utilizam o am-
biente para estudo, consulta local, 
empréstimos domiciliares e entre 
bibliotecas, devoluções e visitas ao 
espaço físico.

O atual arranjo do setor possi-
bilita o desenvolvimento de ativida-
des destinadas a toda a comunidade 
universitária e também externa, ga-
rantindo o acesso ao elenco de ser-
viços prestados por todas as demais 

The library attends the direct 
and specific demand of professors, 
researchers, technicians and stu-
dents of the Master, Doctorate and 
Specialization Courses of the Physics 
Department of the Institute of Exact 
Sciences (UFMG). With daily frequen-
cy, it receives users who use the envi-
ronment for study, local consultation, 
home and inter-bank loans, returns 
and visit the physical space.

The current arrangement of 
the sector enables the development 
of activities aimed at the entire uni-
versity community as well as exter-
nal, guaranteeing access to the list of 
services provided by all other UFMG 
libraries. Users from other campus 

USUÁRIOS

USERS

Ao lado | Opposite: Área de estudo próxima 
ao jardim interno. | Study area near the in-
ternal garden.
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bibliotecas da UFMG. Usuários de 
outras unidades do campus visitam o 
local para, além da atividade de estu-
do/consulta, desfrutar de atividades 
lúdicas, como a recente montagem 
coletiva do quebra-cabeça de 8000 
peças “A Escola de Atenas”, do pintor 
renascentista Rafael Sanzio, e conhe-
cer pequenas exposições periódicas 
de instrumentos científicos e de en-
sino.

Uma das características da co-
munidade acadêmica especializada 
é a demanda por serviços presta-
dos remotamente através do uso de 
tecnologia de acesso online. O aten-
dimento, agilizado através dos re-
cursos de tecnologia da informação, 
associado à velocidade das redes, 
dá novo tom da relação estabelecida 
entre a biblioteca e seus usuários. In-
vestir na interação com o usuário e 
na construção de um vínculo entre 
pessoas, tem sido a tônica e o fator 
de sucesso no atendimento.

Ao lado | Opposite: Área de estudo próxima 
às Coleções Especiais. | Study area near the 
Special Collections.

units visit the site to enjoy recre-
ational activities, such as the recent 
collective assembly of the 8000-piece 
puzzle “The School of Athens” by the 
Renaissance painter Rafael Sanzio, 
and to attend small periodic exhibi-
tions of scientific and educational in-
struments.

One of the characteristics of 
the specialized academic commu-
nity is the demand for services ren-
dered remotely through the use of 
online access technology. The ser-
vice, streamlined through informa-
tion technology resources, associat-
ed with network speed, gives a new 
tone to the relationship established 
between the library and its users. In-
vesting in interaction with the user 
and building a bond between people 
has been the key factor and success 
of the service.
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Ao lado: Detalhe da estante de livros...
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Páginas 54 e 55 | Pages 54 and 55: Salão de 
estudo. | Study hall.

Páginas 56 e 57 | Pages 56 and 57: Pesquisa a 
títulos do acervo. | Searching collection titles.

Ao lado | Opposite: Área de estudo próximo 
ao jardim interno. | Study hall near the inter-
nal garden.
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ACERVO

COLLECTION

Nas belas e imponentes es-
tantes de madeira, adquiridas para 
abrigar o acervo, cuja formação teve 
inicio na década de 70, estão distri-
buídos cerca de 9700 exemplares de 
literatura especializada. . 

O aporte inicial foi obtido atra-
vés do fomento das instituições de 
apoio à pesquisa, com destaque para 
CNPq, FINEP, BNDE, CAPES, CNEN, 
OEA e mais recentemente a FAPE-
MIG. Os títulos incluem a bibliografia 
que subsidia as disciplinas específi-
cas do curso de Pós-graduação em 
Física (Mestrado e Doutorado), e os 
que atendem às linhas de pesquisa 
desenvolvidas no Departamento. A 
atualização das coleções vem ocor-
rendo através de recursos liberados 

On the beautiful and impos-
ing wooden shelves, acquired to 
house the collection, whose forma-
tion began in the 70’s, are distribut-
ed around 9700 copies of specialized 
literature.

The initial contribution was 
obtained through the promotion of 
research support and support in-
stitutions, especially CNPq, FINEP, 
BNDE, CAPES, CNEN, OEA and, more 
recently, FAPEMIG. The titles include 
the bibliography that subsidizes the 
specific disciplines of the postgrad-
uate course in physics (Master and 
Doctoral), and those that meet the 
lines of research developed in the 
Department. The updating of collec-
tions has been carried out through 

Ao lado | Opposite: Acervo geral. | General 
Collection.
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pelo programa de pós-graduação, 
projetos específicos de docentes do 
departamento e de doações recebi-
das (espontâneas ou rotineiramente 
demandadas pela equipe direciona-
da a autores, editoras, editores, so-
ciedades científicas e de pesquisa, 
nacionais e internacionais).

Além de livros, dissertações 
e teses impressas, o acervo é com-
posto de transparências, CDs, DVDs, 
disquetes, fotografias, slides, jogos, 
atlas e instrumentos científicos e de 
ensino. Com a proposta de moder-
nização do acervo, a UFMG está es-
tabelecendo política de aquisição de 
E-books. Assim como já ocorre com 
os periódicos científicos, o acesso 
eletrônico à literatura especializada é 
demanda premente da comunidade.

Ao lado | Opposite: Acervo geral. | General 
Collection.

resources released by the graduate 
program, specific projects of depart-
mental professors and donations 
(spontaneously or routinely demand-
ed by the team - directed at authors, 
publishers, scientific and research 
societies, national and international).

In addition to books, disserta-
tions and printed theses, the collec-
tion consists of transparencies, CDs, 
DVs, diskettes, photographs, slides, 
games, atlases and scientific and 
teaching instruments. With the pro-
posal of modernizing the collection, 
the UFMG is establishing a policy for 
the acquisition of E-books. As with 
scientific journals, electronic access 
to specialized literature is a pressing 
demand of the community.



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS       
ACERVO | COLLECTION 63



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS
ACERVO | COLLECTION64



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS       
ACERVO | COLLECTION 65



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS
ACERVO | COLLECTION66



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS       
ACERVO | COLLECTION 67



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS
ACERVO | COLLECTION68



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS       
ACERVO | COLLECTION 69



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS
ACERVO | COLLECTION70



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS       
ACERVO | COLLECTION 71

Páginas 64 e 65 | Pages 64 and 65: À esquer-
da, estante com as Seriadas. À direita, estan-
te do acervo geral de livros, e ao fundo, salão 
de estudos com exposição de instrumentos 
científicos e de ensino. | On the left, book-
shelf with the Serials. On the right, bookshelf 
of the general book collection, and in the 
background, study hall with exhibition of sci-
entific and teaching instruments.

Páginas 66 e 67 | Pages 66 and 67: À esquer-
da, estante do acervo geral de livros. À direita, 
estante com as Seriadas, e ao fundo, Coleção 
de Obras Especiais. | On the left, bookshelf 
of the general book collection. On the right, 
bookshelf with the Serials. In the background, 
Collection of Special Works.

Páginas 68 e 69 | Pages 68 and 68: Vista pa-
norâmica do acervo geral incluindo os equi-
pamentos: ponte de capacitância e fonte de 
potencia de laser de criptonio. Acima das 
estantes: parte do epidiascópio. | Panoramic 
view of the general collection including equip-
ments: capacitance bridge and krypton laser 
power supply. Above the shelves: part of the 
epidiascope.

Ao lado | Opposite: Detalhe do acervo geral. 
| General Collection detail.
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Destaques

 

Fazem parte desta coleção os 
títulos e autores clássicos, obras de 
referência, de artes, seção de biogra-
fias, enciclopédias, dicionários bio-
gráficos e biobibliográficos, literatura 
especializada e obras que apresen-
tam o “estado da arte”.

Highlights

Included in this collection are 
the classical titles and authors, ref-
erence works, arts, biographies sec-
tion, encyclopedias, biographical 
and bio-bibliography dictionaries, 
specialized literature and works that 
present the state of art.

Ao lado | Opposite: Volumes da coleção Han-
dbook of Magnetism and Advanced Magnec-
tic Materials (estado da arte). | Handbook of 
Magnetism and Advanced Magnetic Materi-
als (state of the art) collection volumes.
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Página 74 | Page 74: Detalhe da coleção ori-
ginal de handbooks  de Ciências da Natureza. 
| The original collection of Nature Science 
handbooks detail.

Página 75 | Page 75: Detalhe da coleção de 
Clássicos da Filosofia e Ciências. | The Clas-
sics of Philosophy and Sciences Collection 
detail.

Ao lado | Opposite: Detalhe dos livros clássi-
cos da bibliografia da graduação e Pós-gradu-
ação em Física (Feymman, Jackson e Landau). 
| Classical bibliography books of the gradua-
tion and post-graduation in the physics detail 
(Feymman, Jackson and Landau).
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Seriadas

A coleção de publicações se-
riadas, uma das primeiras na forma-
ção e desenvolvimento do acervo de 
pesquisa, é composta por obras de 
vanguarda, publicadas por renoma-
das editoras internacionais especia-
lizadas. Com temas relevantes cons-
tituem valiosa fonte de informação 
para a realização de pesquisas, e sub-
sidiam o ensino do curso de Pós-Gra-
duação em Física e Astrofísica. 

Dentre os títulos destacam-
-se: Solids State Physics, Advances in 
Magnetic Resonance, Lecture Notes 
in Physics, Nato Asi Science, Annual 
review of Astronomy and Astrophy-
sics, Lectures Notes in Nanoscale 
Science and Technology. O acervo in-
clui cerca de 850 obras. 

Serials

The collection of serial publica-
tions, one of the earliest in the forma-
tion and development of the research 
collection, is composed of avant-gar-
de works published by renowned in-
ternational publishers. With relevant 
topics they constitute a valuable 
source of information for conducting 
research, and subsidize the teaching 
of the postgraduate course in physics 
and astrophysics.

Among the titles are: Solids 
State Physics, Advances in Magnetic 
Resonance, Lecture Notes in Phys-
ics, Nato Asi Science, Annual review 
of Astronomy and Astrophysics, Lec-
tures Notes in Nanoscale Science and 
Technology. The collection includes 
about 850 works.

Ao lado | Opposite: Detalhe da Seriada Solid 
State Physics. | Solid State Physics Series de-
tail.
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Páginas 80 e 81 | Pages 80 and 81: Detalhe 
da Seriada Annual Review of Astronomy and 
Astrophysics e títulos da IAU. | Serial Annual 
Review of Astronomy and Astrophysics and 
IAU titles detail.

Páginas 82 e 83 | Pages 82 and 83: Detalhe 
da Seriada Lecture Notes in Physics. | Serial 
Lecture Notes in Physics detail.

Ao lado | Opposite: Parte da coleção de Seria-
das. | Serials collection part.
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Coleção de Referência

Devido às características de 
estrutura e organização, os livros 
da coleção de Obras de Referência 
são de consulta local. É composta 
de handbooks, dicionários idiomá-
ticos especializados e biográficos, 
enciclopédias, catálogos, tabelas de 
integrais, linguagens de programa-
ção, atlas, etc. Muitos dos títulos 
são atualmente disponibilizados em 
meio eletrônico, através do Portal de 
periódicos da CAPES, e, alguns são 
eletronicamente disponibilizados ou 
demandados pela biblioteca sob a 
forma de trial.

Reference Collection

Due to the characteristics 
of structure and organization, the 
books of the Reference Works collec-
tion are consulted locally. The collec-
tion is composed of handbooks, spe-
cialized dictionaries and biographies, 
encyclopedias, catalogs, tables of 
integrals, programming languag-
es, atlases, etc. Many of the titles 
are currently available through the 
CAPES Journal Portal, and some are 
electronically made available or de-
manded by the library in trial form.

Ao lado | Opposite: Detalhe de títulos histó-
ricos da Coleção de Referência. | Historical 
titles of the Reference Collection detail.
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Páginas 88 e 89| Pages 88 and 89: Detalhe 
da Coleção de Referência, Landolt-Börnstein. 
| Reference Collection detail, Landolt-Börn-
stein.

Ao lado | Opposite: Volumes do compêndio 
de substâncias industriais tóxicas. Coleção de 
Referência. | Compendium of toxic industrial 
substances volumes. Reference Collection.
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Dissertações e Teses

Como produto e resultado di-
reto do Programa de Pós-Graduação 
em Física, no decorrer de seus 50 
anos de existência, até 2016 foram 
defendidas 579 dissertações e 314 
teses. 

Além de fisicamente incorpo-
radas ao acervo de títulos impressos, 
a versão eletrônica desse material 
está, gradativamente, compondo a 
base de dados da Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações da UFMG,  
Biblioteca Digital Brasileira de Teses 
e Dissertações (IBICT), e Banco de 
Teses e Dissertações da CAPES. Tam-
bém fazem parte desta coleção teses 
defendidas pelos docentes do depar-
tamento em outras instituições no 
país e no exterior, memoriais, e teses 
para obtenção do grau de Professor 
Titular e de Livre Docência.

Dissertations and Theses

As a product and direct result 
of the Graduate Program, during its 
50 years of existence until 2016, 579 
dissertations and 314 theses were 
defended.

 In addition to being physical-
ly incorporated into the collection of 
printed titles, the electronic version 
of this material is gradually com-
posing the database of the Digital 
Library of Theses and Dissertations 
of UFMG, Brazilian Digital Library of 
Theses and Dissertations (IBICT), and 
Bank of Theses and Dissertations of 
CAPES. Also part of this collection are 
theses defended by professors of the 
Department at other institutions in 
the country and abroad, memorials, 
and theses to obtain the degree of 
Full Professor and Free Teaching.

Ao lado | Opposite: Coleção de Disserta-
ções e Teses defendidas no Programa de 
Pós- Graduação em Física (UFMG). | Theses 
and Dissertations Collection defended in the 
Post-Graduate Program in Physics (UFMG).
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Ao lado | Opposite: Teses e Dissertações. | 
Theses and Dissertations Collection.
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Teses premiadas

Reconhecido no cenário nacio-
nal e internacional e historicamente 
bem conceituado junto à CAPES, o 
Programa de Pós-Graduação em Físi-
ca produz, através de seu corpo dis-
cente e docente, expressivo número 
de dissertações e teses. Dessas últi-
mas, dez receberam premiação e ou 
menção honrosa: Prêmio do Concur-
so de Teses Marechal-do-Ar Casimiro 
Montenegro Filho, da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República - Brasil; Prêmio Profes-
sor José Leite Lopes, da Sociedade 
Brasileira de Física; Prêmio CAPES 
de Tese, da CAPES e Grande Prêmio 
UFMG de Teses, da UFMG e suas res-
pectivas menções honrosas.

Além da divulgação, com al-
cance nacional e internacional, a 
catalogação das obras na biblioteca 
inclui o preenchimento de campos 
específicos da base para garantir re-
cuperação automática das premia-
ções obtidas.

Awarded Theses

Recognized in the national and 
international scenario and historical-
ly well-known with CAPES, the Grad-
uate Program in Physics produces, 
through its students and faculty, an 
expressive number of dissertations 
and theses. Among the latter, ten 
received awards and or honorable 
mention: Marechal-do-Ar Casimiro 
Montenegro Filho Thesis Contest 
Award, Secretariat for Strategic Af-
fairs of the Presidency of the Repub-
lic - Brazil Award; Professor José Leite 
Lopes Prize, of the Brazilian Society of 
Physics; Prize CAPES de Tese, CAPES 
and UFMG Grand Prix of Theses, 
UFMG and their respective honor-
able mentions.

In addition to the dissemina-
tion, with national and international 
reach, the cataloging of the works in 
the library includes the filling of spe-
cific fields of the base to guarantee 
automatic recovery of the prizes ob-
tained.

Ao lado | Opposite: Detalhe da Coleção de 
Teses. | Theses and Dissertations Collection 
detail.
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WALBORN, Stephen Patrick. The brothers Q: 
multimode entangled photons with parame-
tric down conversion. 2004.

Prêmio | Award: Menção Honorifica no Prê-
mio Professor José Leite Lopes de Melhor 
Tese de Doutoramento 2005, pela Sociedade 
Brasileira de Física.

LEITE, Cristiano Fantini. Estudo de elétrons e 
fônons em nanotubos de carbono por espa-
lhamento Raman ressonante. 2005.

Prêmio | Award: Menção Honrosa no Prê-
mio CAPES de Tese 2006 na área de Astro-
nomia/Física.

CANÇADO, Luiz Gustavo de Oliveira Lopes. 
Raman spectroscopy of nanographites. 
2006.

Prêmio | Award: Prêmio CAPES de Teses 
2007, na área de Astronomia/Física.

BARBOSA, Lauro Antonio.  Leis de escala alo-
métricas para as taxas metabólicas interes-
pecíficas e para cadeias alimentares. 2007.

Prêmio | Award: Grande Prêmio UFMG de 
Teses 2008, da área de Ciências Exatas e da 
Terra e Engenharias.

Teses de pesquisadores do
Departamento de Física 

que receberam Premiação ou
Menção Honrosa

Researchers’ Theses from 
the Physics Department

who received an Award or
Honorable Mention

Ordem cronológica de premiação.
Chronological order of awards.



MOREIRA, Leandro Malard. Raman spec-
troscopy of graphene: probing phonons, 
electrons and electron-phonon interactions. 
2009.

Prêmio | Award: Menção honrosa no Prêmio 
de Tese da CAPES 2010, na área de Astrono-
mia/Física.

ALVARENGA, Déborah Reis. A study on the 
physical properties of quantum dot structu-
res for infrared photodetection. 2011.

Prêmio | Award: Prêmio do Concurso de Te-
ses Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro 
Filho, edição 2011, realizado pela Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República  - Brasil.

ARAÚJO, Paulo Antônio Trindade. Study of 
the electrostatic shielding and environmen-
tal interactions in carbon nanotubes by reso-
nance Raman spectroscopy. 2010.

Prêmios | Award: Grande Prêmio de Teses 
2011 da UFMG categoria Ciências Exatas e 
da Terra e Engenharias, e Prêmio Professor 
José Leite Lopes de Melhor Tese de Doutora-
mento de 2011.

BARBOZA, Ana Paula Moreira. Propriedades 
eletromecânicas de nanoestruturas por mi-
croscopia de varredura por sonda. 2012.

Prêmio | Award: Grande Prêmio UFMG de 
Teses 2013, da área de Ciências Exatas e da 
Terra e Engenharias.

TEIXEIRA, Breno Marques Gonçalves. Modu-
lador espacial de luz para processos quânti-
cos: algoritmo de Deutsch, concentração de 
emaranhamento e simulação de sistemas 
quânticos abertos. 2013.

Prêmio | Award: Grande Prêmio de Teses 
UFMG 2014, da área de Ciências Exatas e da 
Terra e Engenharia.

BARCELOS, Ingrid David. Estudo de proprie-
dades estruturais e óticas de heteroestrutu-
ras formadas com materiais bidimensionais. 
2015.

Prêmio | Award: Grande Prêmio UFMG de 
Teses 2016, da área de Ciências Exatas e da 
Terra e Engenharias.
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Coleção Multimídia

Além do suporte bibliográfi-
co, o acervo contém materiais espe-
ciais, como disc laser, disquetes, CDs, 
DVDs, transparências, slides, microfi-
chas e vídeos.

Disponíveis para empréstimo 
domiciliar, esse tipo de material tam-
bém pode ser utilizado no ambiente 
da biblioteca, em equipamentos es-
pecíficos e disponibilizados no setor. 
Alguns constituem a própria obra 
e outros estão categorizados como 
material adicional.

Multimedia Collection

In addition to the bibliograph-
ical support, the collection contains 
special materials such as laser disc, 
diskettes, CDs, DVDs, transparencies, 
slides, microfiche and videos.

Available for home lending, 
this type of material can also be used 
in the library environment, in specific 
equipment available in the industry. 
Some constitute the work itself and 
others are categorized as additional 
material.

Ao lado | Opposite: Detalhe da vídeo enciclo-
pédia de demonstrações de física em forma-
to disc laser. | Detail of the video encyclope-
dia of physics demonstrations in Disc Laser 
format.
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Página 102 | Page 102: Coleção de Slides. | 
Slides Collection.

Página 103 | Page 103: Projetor cedido pelo 
Prof. Vagner Eustáquio de Carvalho, do De-
partamento de Física. | Projector provided by 
Prof. Vagner Eustáquio de Carvalho, Physics 
Department.

Ao lado | Opposite: Parte da coleção de DVDs 
recém incorporados ao acervo da biblioteca. 
| Part of the DVDs collection recently incorpo-
rated into the library collection.
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Novas Aquisições

A exposição permanente dos 
títulos recém-incorporados ao acer-
vo é mantida no ambiente, em área 
estratégica. Também são disponibi-
lizas as imagens das capas, em área 
específica do site, estabelecendo 
link de acesso para o status da obra 
no catálogo online. Com essa ação o 
usuário identifica a obra de interesse 
e eletronicamente verifica a disponi-
bilidade de uso.

Periodicamente são inseridas 
obras cuja aquisição tem sua origem 
através do processo de compra e de 
doação (espontânea ou obtida sob 
demanda pela biblioteca).

New Acquisitions

The permanent exhibition of 
newly incorporated titles into the col-
lection is kept in the environment, in 
a strategic area. Also available are 
the images of the covers, in a spe-
cific area of the site, establishing an 
access link for the status of the work 
in the online catalog. Hereby the user 
identifies the work of interest and 
electronically verifies the availability 
of use.

Periodically, works whose ac-
quisition originates through the Pur-
chase and Donation process (sponta-
neous or obtained on demand by the 
library) are inserted.

Ao lado | Opposite: Títulos incorporados ao 
acervo, adquiridos por compra ou doação. | 
Titles incorporated into the library’s collec-
tion, acquired through purchase or donation.
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Ao lado | Opposite: Exposição de Novas Aqui-
sições. | New Acquisitions exhibition.
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Produção Local

A produção técnico-científica 
do Departamento de Física é com-
posta por diferentes tipos de publi-
cações: artigos de periódicos nacio-
nais e internacionais, memoriais, 
dissertações, teses, patentes, folhe-
tos, notas didáticas, notas técnicas e 
científicas, livros, capítulos de livros e 
trabalhos apresentados em eventos.

Para as questões relacionadas 
à produção específica de livros e fo-
lhetos, foi desenvolvido o “Projeto  
Memória técnico-científica dos do-
centes do Departamento de Física da 
UFMG: mapeamento de livros”. De 
forma sistemática, a equipe identifi-
ca, incorpora ao acervo, disponibili-
za para empréstimo e divulga essas 
obras, englobando as que apresen-
tam autoria, coautoria, tradução, 
organização, editoração e revisão 
técnica. Estão incluídas as nacionais 
e estrangeiras, editadas por socieda-
des científicas, editoras universitá-
rias e comerciais, dentre outras. Essa 
ação contínua atende à premissa do 
estabelecimento de uma política lo-
cal de visibilidade da produção do 
corpo científico vinculado ao Depar-
tamento. 

O conjunto de títulos já catalo-
gado e disponibilizado para emprés-

Local Production

The technical-scientific pro-
duction of the Physics Department 
consists of different types of publica-
tions: articles of national and inter-
national periodicals, memorials, dis-
sertations, theses, patents, leaflets, 
didactic notes, technical and scien-
tific notes, books, book chapters and 
works presented in events.

For issues related to the spe-
cific production of books and leaf-
lets, the Technical-Scientific Memory 
Project of the professors of the Phys-
ics Department of UFMG was devel-
oped: book mapping. Systematically, 
the team identifies, incorporates into 
the collection, makes available for 
loan and disseminates the works, 
including those presenting author-
ship, co-authorship, translation, or-
ganization, publishing and technical 
review. Included are national and in-
ternational works, edited by scientific 
societies, university and commercial 
publishers, among others. This con-
tinuous action attends to the premise 
of establishing a local policy of visibil-
ity of the production of the scientific 
body linked to the Department.

The set of securities already 
cataloged and available for lending 
can be searched in the collection of 

Ao lado | Opposite: Detalhe de títulos da 
coleção de publicações de docentes do De-
partamento de Física. | Physics Department 
professors publications collection detail.
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timo pode ser pesquisado no acervo 
da UFMG através do banco de dados 
online: www.fisica.ufmg.br/biblio.

Acessível através dos termi-
nais das Bibliotecas do Sistema e 
também via web em seu catálogo, 
no módulo de consulta da Base de 
Dados Pergamum, os registros espe-
cíficos da produção técnico-cientifica 
são recuperados através do descritor 
PRODFIS. Internamente atribuído 
pela biblioteca para a recuperação 
dos títulos publicados pelos docen-
tes, identificando sua vinculação ins-
titucional, atualmente este acervo é 
composto por cerca de 170 livros e 
folhetos, adquiridos, em sua maioria, 
por intermédio de doações (espon-
tâneas ou demandadas pela equipe 
da biblioteca aos autores, editores, 
editoras etc.). 

Um dos resultados do serviço 
é a organização de uma exposição 
virtual permanente das obras dis-
ponibilizada em link específico do 
site denominado produção local. A 
recuperação, organização e divulga-
ção dos artigos pelos pesquisadores 
constituiem, historicamente, um dos 
serviços prestados pela biblioteca, 
com acompanhamento técnico e es-
pecializado de suas bibliotecárias.

Na década de 70 os registros 
eram disponibilizados em fichas, mi-
grando na década de 90 para nota-

UFMG through the online database: 
www.fisica.ufmg.br/biblio.

Accessible through the Librar-
ies System terminals and also via web 
in its catalog, in the query module of 
the Pergamum Database, the specif-
ic records of the technical-scientific 
production are retrieved through 
the descriptor PRODFIS. Internally 
assigned by the library for the recov-
ery of titles published by professors, 
identifying their institutional linkage, 
currently this collection consists of 
about 170 books and leaflets, mostly 
acquired through donations (sponta-
neous or demanded by library staff 
from authors, publishers, publishers, 
etc.).

One of the results of the ser-
vice is the organization of a perma-
nent virtual exhibition of the works 
made available in a specific link of 
the site called local production. The 
recovery, organization and dissemi-
nation of the articles by the research-
ers constitute, historically, one of the 
services provided by the library, with 
technical and specialized monitoring 
of its librarians.

In the 70’s the registries were 
available in fiches, migrating in the 
90’s to notation in notebook with 
data of the article and of the authors.

Since the 2000s, with the 
electronic availability of databas-
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ção em caderno contendo dados do 
artigo e dos autores.

A partir dos anos 2000, com 
disponibilização eletrônica das bases 
de dados através do Portal da CA-
PES (www.capes.gov.br), tornou-se 
possível uma nova forma de manter 
a prestação do serviço. Os serviços 
de alerta automatizados garantiram 
mudança de comportamento de uso 
e de postura por parte dos usuários 
e corpo de bibliotecários, facilitando 
e agilizando o monitoramento auto-
mático da produção científica mun-
dial e todas as suas possibilidades de 
interação e estudos. 

Ainda, através de disponibi-
lização em banco de dados local, o 
texto completo de todos os artigos é 
mantido em servidor local para fins 
de manutenção da memória científi-
ca dos docentes, discentes e pesqui-
sadores do departamento. É o esta-
belecimento da política de criação de 
repositório, conceito atualmente de-
fendido e praticado por instituições 
de ensino e de pesquisa mundiais.

es through the CAPES Portal (www.
capes.gov.br), a new way of main-
taining service delivery has become 
possible. The automated alerting 
services ensured a behavior change 
in the use and of posture by the us-
ers and body of librarians, facilitating 
and accelerating the automatic mon-
itoring of the world scientific produc-
tion and all its possibilities of interac-
tion and studies.

Also, through the availabili-
ty of a local database, the complete 
texts of all articles are kept in a lo-
cal server for the purpose of main-
taining the scientific memory of the 
department’s faculty, students and 
researchers. It is the establishment 
of the repository creation policy, a 
concept currently defended and prac-
ticed by teaching and research insti-
tutions worldwide.
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Páginas 114 e 115 | Pages 114 and 115: De-
talhe de títulos da coleção de publicações 
de docentes do Departamento de Física. | 
Physics Department professors publications 
collection detail.

Páginas 116 e 117 | Pages 116 and 117: Ar-
quivo contendo fichas das referências dos ar-
tigos publicados pela comunidade acadêmica 
e de pesquisa do Departamento de Física. | 
File containing reference sheets of articles 
published by the academic and research com-
munity of the Physics Department.

Ao lado | Opposite: Livro de registros produ-
ção científica da comunidade acadêmica do 
Departamento de Física. | Scientific Produc-
tion Book Record of the academic community 
of the Physics Department.
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Coleção Professores Beatriz Alva-
renga e Antônio Máximo

É senso comum que os livros 
de ensino de física publicados pelos 
professores Beatriz Alvarenga e An-
tônio Máximo ensinaram gerações. 
Amplamente adotados no ensino 
médio em várias escolas públicas e 
particulares no Brasil e em outros pa-
íses da América Latina, por várias dé-
cadas, ainda são demandados para 
empréstimo e consulta na biblioteca. 
Em geral, são frequentemente utili-
zados para a preparação de aulas e 
provas.

Na década de 1970, a Prof.ª 
publicou em coautoria com o Prof. 
Antônio Máximo, a coleção de livros 
didáticos “Física  - contexto e aplica-
ções”. O diferencial de sua obra é o 
enfoque a experiências e a observa-
ções práticas, deixando fórmulas e 
operações matemáticas em segundo 
plano. Adotado até hoje em escolas 
de todo o país, o livro é um best sel-
ler entre os materiais didáticos na-
cionais. 

Em 2014, através de parceria 
com a Biblioteca Central, realizou-se 
a exposição “Beatriz Alvarenga: ensi-
nando física às gerações”, compos-
ta de livros, fotografias, objetos do 
acervo pessoal e materiais incomuns 
utilizados por ela em sua trajetória.

Professors Beatriz Alvarenga e 
Antônio Máximo Collection

It is common knowledge that 
the physics teaching books published 
by Profs. Beatriz Alvarenga and Anto-
nio Máximo have taught generations. 
Widely adopted in various public and 
private high schools in Brazil and 
other Latin American countries for 
several decades, they are still used 
for library loan and consultation. In 
general, they are often used for the 
preparation of classes and exams.

In the 1970s, Prof. Beatriz Al-
varenga published in co-authoring 
with Prof. Antônio Máximo, the col-
lection of textbooks Physics - context 
and applications. The differential of 
this work is the focus on practical ex-
periences and observations, leaving 
formulas and mathematical opera-
tions in the background. Adopted to 
this day in schools across the coun-
try, the book is a bestseller among 
national teaching materials.

In 2014, through a partnership 
with the Central Library, the exhibi-
tion “Beatriz Alvarenga: Teaching 
Physics for the Generations” consist-
ed of books, photographs, objects 
from her personal collection and un-
usual materials used in her career.

Ao lado | Opposite: Parte dos títulos de en-
sino de física publicados pelos professores 
Beatriz Alvarenga e Antônio Máximo. | Part 
of the physics teaching titles published by 
professors Beatriz Alvarenga and Antônio 
Máximo.
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Coleção de Obras Especiais

Em 2008, através de projeto 
específico, elaborado em parceria 
com a bibliotecária Paloma Fernan-
des Figueiredo, na ocasião aluna da 
disciplina de Estágio Supervisionado 
do curso de Biblioteconomia e em 
colaboração com docentes do Depar-
tamento de Física, a biblioteca iden-
tificou seu elenco de obras especiais. 
Selecionadas a partir dos critérios de 
raridade da literatura especializada, 
adaptados às características locais, o 
acervo possui cerca de 90 exempla-
res, bem preservados.

 Além de destaque na descri-
ção catalográfica das obras, a ação 
possibilitou ainda a realização de ex-
posição em que foram fisicamente 
apresentados ao público os títulos de 
relevância para a área. Em parceria 
com o setor de Coleções Especiais da 
Biblioteca Universitária, que realizou 
avaliação in loco das condições físicas 
dos títulos/exemplares, foi detectada 
a necessidade de elaboração de pro-
jeto de restauro e conservação do 
material para garantir ampliação do 
tempo de vida útil das históricas pu-
blicações, algumas datadas do sécu-
lo XIX. O crescimento dessa coleção 
vem ocorrendo a partir de doações 
de particulares e é bastante utilizada 
pela comunidade na realização de 
pesquisas.

Special Works Collection

In 2008, through a specific 
project, developed in partnership 
with the librarian Paloma Fernandes 
Figueiredo, at the time student of the 
Supervised Internship of the Library 
Science Course and in collaboration 
with professors of the Physics De-
partment, identified the library’s cast 
of special works. Selected from the 
rarity criteria of the specialized litera-
ture, adapted to local characteristics, 
the collection has about 90 well pre-
served specimens.

In addition to highlighting the 
catalytic description of the works, it 
also became possible to hold an Exhi-
bition in which the titles of relevance 
to the area were physically present-
ed to the public. In partnership with 
the Special Collections sector of the 
University Library, which carried out 
an on-site evaluation of the physical 
conditions of the titles/copies, the 
need was detected for the prepara-
tion of a restoration and conserva-
tion project to guarantee an increase 
in the useful life of the historical pub-
lications, some dating from the 19th 
century. The growth of this collection 
has been due to private donations 
and it is widely used by the communi-
ty in conducting research.

Ao lado | Opposite: Detalhe de títulos da 
Coleção de Obras Especiais. | Special Works 
Collection titles detail.
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Páginas 124 e 125 | Pages 124 and 125: Pa-
norâmica de folhas de rosto de alguns títulos 
da Coleção de Obras Especiais (Einstein, Poin-
caré, Ganot e William Jones). | Overview of 
cover sheets for some titles from the Special 
Works Collection (Einstein, Poincaré, Ganot e 
William Jones).

Páginas 126 e 127 | Pages 126 and 127: Cole-
ção de Obras Especiais contendo jaqueta de 
preservação da obra. | Special Works Collec-
tion containing preservation jackets.

Página 128 | Page 128: Detalhe da obra con-
tendo os escritos de Albert Einstein. | Detail 
of the Special Works Collection containing the 
writings of Albert Einstein.

Página 129 | Page 129: Capa de obra recebi-
da por doação e recém incorporada ao acer-
vo da Coleção de Obras Especiais. | Cover of 
work received through donation and newly 
incorporated into the Special Works Collec-
tion.

Ao lado | Opposite: Obra mais antiga da bi-
blioteca. | The oldest title in the library.
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Coleção de Periódicos

Periódicos científicos, particu-
larmente os internacionais, são re-
levantes fontes de informação para 
pesquisadores da área de física. Ini-
cialmente disponibilizados apenas 
no formato impresso, atualmente a 
maioria dos títulos garante acesso ao 
texto completo em versão eletrôni-
ca. Além do uso efetivo das coleções 
enquanto usuários, os pesquisadores 
do departamento contribuem para 
esse tipo de literatura e publicaram, 
desde sua criação, expressiva quanti-
dade de artigos científicos indexados 
em bases de dados referenciais (Sco-
pus, Web of Science, Scifinder etc.).

Com a disponibilização eletrô-
nica dos títulos através do Portal de 
Periódicos da CAPES, o uso dos fas-
cículos da coleção impressa tem sido 
cada vez menos frequente e a cole-
ção de mais de 200 títulos foi trans-
ferida, em 2013, para o prédio da Bi-
blioteca Central. Além dos fascículos 
de texto completo, também foram 
transferidos os chamados Periódicos 
de Referência (dentre esses, estão 
os títulos Physics Abstracts e Science 
Abstracts).

Periodicals Collection

Scientific journals, particularly 
international journals, are relevant 
sources of information for research-
ers in the field of physics. Initially 
available only in printed format, cur-
rently most titles guarantee access 
to the full text in electronic version. 
In addition to the effective use of col-
lections as users, the department’s 
researchers contribute to this type of 
literature and have published, since 
its inception, a large number of sci-
entific articles indexed in reference 
databases (Scopus, Web of Science, 
Scifinder, etc.).

With the electronic availability 
of the titles through CAPES’ Periodi-
cals Portal, the use of the fascicles of 
the printed collection has been less 
frequent and the collection of more 
than 200 titles was transferred in 
2013 to the Central Library building. 
In addition to the full-text fascicules, 
so-called Periodicals of Reference 
have been transferred (among these 
are the titles Physics Abstracts and 
Science Abstracts).

Ao lado | Opposite: Estantes contendo acer-
vo completo de periódicos científicos trans-
feridos para a Biblioteca Central em 2013, 
por decisão da Câmara Departamental, com 
apoio da Diretoria do ICEx. | Shelves con-
taining the complete collection of scientific 
journals transferred to the Central Library in 
2013, by decision of the Departmental Cham-
ber, with support from the ICEx Board.
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Página 134 | Page 134: Detalhe do Kardex. | 
Kardex detail.

Página 135 | Page 135: Torre de CDs adquiri-
da na década de 90, para leitura simultânea 
de periódicos e bases de dados especializa-
das. | CD tower acquired in the 90’s for simul-
taneous reading of periodicals and special-
ized databases.

Páginas 136 e 137 | Pages 136 and 137: De-
talhe das capas dos periódico de referência 
Science Abstracts, e do livro Corso di Mac-
chine, Coleção de Obras Especiais. | Cover 
details of the reference periodical Science Ab-
stracts, and of the book Corso di Macchine. 
Special Works Collection.

Páginas 136 e 137 | Pages 136 and 137: Pá-
ginas do livro Corso di Macchine. Coleção de 
Obras Especiais. | Corso di Macchine book 
pages. Special Works Collection.

Ao lado | Opposite: Periódico de referência 
Science Abstracts, cedido pela Biblioteca 
Central. | Science Abstracts reference period-
ical, provided by the Central Library.
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INSTRUMENTOS
CIENTÍFICOS E DE ENSINO

SCIENTIFIC AND
TEACHING INSTRUMENTS

Em 2016, foi elaborado pelas 
bibliotecárias Shirley, Gislene e Da-
niele o “Projeto Formação e Gestão 
de Coleção de Instrumentos Científi-
cos e de Ensino do Departamento de 
Física - Instituto de Ciências Exatas da 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais/UFMG”, apresentado no “XIX Se-
minário Nacional de Bibliotecas Uni-
versitárias (SNBU)”, na Universidade 
Federal do Amazonas em Manaus.

A iniciativa é resultado da prá-
tica diária de interação da biblioteca 
com o ambiente em que está inse-
rida, e de seu compromisso com o 
respeito à cultura e memória ins-
titucional. Os objetivos do projeto 
são coletar, inventariar, catalogar e 
disponibilizar, sob a forma de expo-

In 2016, the project “Training 
and Management of the Collection of 
Scientific and Teaching Instruments 
of the Physics Department - Institute 
of Exact Sciences of the Federal Uni-
versity of Minas Gerais / UFMG” was 
prepared by the librarians Shirley, 
Gislene and Daniele, presented at the 
XIX National Seminar of University 
Libraries (SNBU), at the Federal Uni-
versity of Amazonas in Manaus. 

The initiative is a result of the 
daily practice of the library’s interac-
tion with the environment in which 
it is inserted, and of its respect for 
culture and institutional memory. 
The objectives of the project are to 
collect, inventory, catalog and make 
available, in the form of exhibition, 

Ao lado | Opposite: Microdensitrômetro para 
placas astronômicas. | Micro Densitometer 
for astronomical plates.
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sição, os instrumentos científicos 
pertencentes ao Departamento de 
Física, distribuídos em seus setores. 
Atualmente, em parceria com a Sala 
de Demonstrações do departamen-
to, a biblioteca coleta peças e objetos 
históricos para fins de identificação, 
posterior, inventário e divulgação 
em seu ambiente, com a finalidade 
de disponibilizar a coleção, de forma 
permanente para o público especiali-
zado e para a comunidade em geral. 

O objetivo é preservar a me-
mória dos objetos científicos adqui-
ridos e utilizados pelo departamento 
para o ensino e pesquisa em física, 
valorizando a herança cultural da ci-
ência e a preservação da identidade 
institucional. Dentre os resultados 
pretendidos quando da implanta-
ção do projeto, destacam-se a con-
tribuição para a pesquisa nacional e 
internacional sobre a cultura de ins-
trumentos científicos e de ensino. O 
projeto permite a oportunidade de 
trabalhar um acervo museológico 
dentro de uma biblioteca especia-
lizada, o que leva a concluir que é 
possível haver interdisciplinaridade 
entre as áreas da Ciência da Informa-
ção – Biblioteconomia, Museologia 
e Arquivologia – contribuindo para 
desenvolver maiores conhecimentos 
e técnicas dentro dessas áreas do sa-
ber humano.

Ao lado | Opposite: Detalhe do termômetro 
de Galileu (gradação em Fahrenheit). Instru-
mento da sala de demonstrações. | Detail of 
the Galileo thermometer (Fahrenheit grada-
tion). Instrument in exhibition in the Demon-
stration Room.

the scientific instruments belonging 
to the Physics Department, distrib-
uted in their sectors. Currently, in 
partnership with the Department’s 
Demonstration Room, the library col-
lects historical pieces and objects for 
the purpose of identification, subse-
quent inventory and dissemination 
in its environment, with the purpose 
of making the collection permanent-
ly available to the specialized public 
and the community at large.

The objective is to preserve the 
memory of the scientific objects ac-
quired and used by the department 
for teaching and research in physics, 
valuing the cultural heritage of sci-
ence and preserving the institutional 
identity. Among the results sought at 
the implementation of the project, we 
highlight the contribution to nation-
al and international research on the 
culture of scientific and teaching in-
struments. The project allows the op-
portunity to work on a museological 
collection within a specialized library, 
which leads to the conclusion that it 
is possible to have interdisciplinari-
ty among the areas of Information 
Science - Library Science, Museology 
and Archivology - contributing to the 
development of a greater know-how 
and techniques within these areas of 
human knowledge.
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Página 146 | Page 146: Monitor de fosfeno. | 
Phosphine monitoring device.

Página 147 | Page 147: Galvanômetro. | Gal-
vanometer.

Página 148 | Page 148: Detalhe do telescópio 
amador cedido pelo estudante de doutorado 
Aloisio Miguel Garcia. | Detail of the amateur 
telescope provided by the doctoral student 
Aloisio Miguel Garcia.

Página 149 | Page 149: Fonte de alimenta-
ção. | Power supply.

Página 150 | Page 150: Detalhe do termô-
metro de mercúrio. | Mercury thermometer 
detail.

Página 151 | Page 151: Projetor de espec-
tros. | Spectral Projector.

Página 152 e 153 | Pages 152 and 153: Tubo 
de Raio X 200Kv. |200Kv X-ray tube.

Ao lado | Opposite: Correlacionador de fó-
tons construído por pesquisadores do Depar-
tamento de Física na década de 70. | Photon 
correlator built by researchers from the Phys-
ics Department in the 1970s.
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Página 156 | Page 156: Detalhe do Teodolito. 
| Detail of Theodolite.

Página 157 | Page 157: Detalhe do Epidiascó-
pio. | Detail of the epidiascope.

Páginas 158 e 159 | Pages 158 and 159: Teo-
dolito. Gentilmente cedido pelo Prof. Renato 
Las Casas, do Departamento de Física. | The-
odolite, kindly provided by Prof. Renato Las 
Casas of the Physics Department.

Página 160 | Pages 160: Experimento de óti-
ca. | Optical Experiment.

Página 161 | Page 161: Lupa. | Magnifying 
glass.

Página 162 e 163 | Pages 162 and 163: Glo-
bos de Marte, Vênus e Lua. Cedidos em co-
modato pela equipe do “Projeto Física Fácil”. 
| Globes of Mars, Venus and Moon. Lent by 
the Easy Physics Project team.

Páginas 164 e 165 | Pages 164 and 165: Esfe-
ra Celeste cedida em comodato pela equipe 
do “Projeto Física Fácil”. | Sphere Celeste lent 
by the Easy Physics Project team.

Ao lado | Opposite: Resistor variável. | Varia-
ble resistor.
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PRESERVAÇÃO

PRESERVATION

Para garantir as condições de 
uso local e de empréstimo domiciliar 
do acervo, a biblioteca adota política 
de preservação. As ações relaciona-
das incluem a limpeza periódica do 
ambiente, encadernação sistemática 
de volumes, realização de pequenos 
reparos, aspiração de cada item do 
acervo, acondicionamento adequa-
do dos exemplares respeitando a 
proporção dos mesmos por pratelei-
ras (75% de espaço livre na estante 
para manuseio e ventilação), aqui-
sição de publicações padrão “capa 
dura”, e uso de bibliocantos que não 
danifiquem o material.

A controversa proibição da in-
gestão de alimentos e de bebidas no 
ambiente tem o propósito de evitar a 

In order to guarantee the con-
ditions of local use and home loan of 
the collection, the library adopts a 
preservation policy. The related ac-
tions include periodic cleaning of the 
environment, systematic bundling of 
volumes, small repairs, aspiration of 
each collection item, adequate pack-
aging of the specimens, respecting 
the proportion per shelf (75% of free 
space on the shelf for handling and 
ventilation), acquisition of standard 
“hardcover” publications, and use 
of bookends that do not damage the 
material. 

The controversial ban on in-
gestion of food and drink in the en-
vironment is intended to prevent 
the presence of rodents and insects, 

Ao lado | Opposite: Processo de limpeza pe-
riódica do acervo. | Periodic collection clean-
ing.
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presença de roedores e insetos, além 
de preservar o material de irreversí-
veis danos. O sistema de segurança 
do acervo (que inclui câmera, portal, 
magnetizador e desmagnetizador) foi 
implantado em 2004, e faz parte da 
política de preservação do acervo de 
todas as bibliotecas da UFMG.

A biblioteca promove e parti-
cipa das edições das campanhas de 
preservação desenvolvidas pelo sis-
tema de bibliotecas da universidade, 
mantendo constante interlocução 
com a Divisão de Coleções Especiais 
(Obras Raras da Biblioteca Universi-
tária), e estabelecendo parceria para 
tratamento do acervo fotográfico, de 
obras especiais e de demandas espe-
cíficas. A climatização do ambiente é 
uma das metas já previstas para que 
seja garantido o monitoramento da 
temperatura e da umidade relativa 
do ar, melhorando a qualidade do 
ambiente para todos - acervo, equi-
pamentos, equipe e usuários.

Ao lado | Opposite: Detalhe da sinalização 
da campanha de preservação do acervo do 
Sistema de Bibliotecas, edição 2017. | Signal-
ing detail of the Library System preservation 
campaign, edition 2017.

in addition to preserving the mate-
rial and irreversible damages. The 
collection security system (which in-
cludes camera, portal, magnetizer 
and demagnetizer) was implemented 
in 2004, and is part of the policy of 
preserving the collection of all UFMG 
libraries.

The library promotes and par-
ticipates in the editions of preserva-
tion campaigns developed by the uni-
versity’s library system, maintaining 
constant dialogue with the Special 
Collections Division (Rare Works of 
the University Library), and establish-
ing a partnership for the treatment of 
the photographic, special works and 
specific demands. The air condition-
ing of the environment is one of the 
goals already foreseen to ensure the 
monitoring of temperature and rela-
tive humidity, improving the quality 
of the environment for all - collection, 
equipment, staff and users.
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Páginas 172 e 173 | Pages 172 and 173: De-
talhe de marcadores de página das campa-
nhas de preservação do acervo do Sistema 
de Bibliotecas. | Detail of the page markers 
of the Library System collection preservation 
campaigns.

Ao lado | Opposite: Banner da campanha de 
preservação do acervo do Sistema de Biblio-
tecas. | Library System collection preserva-
tion campaign banner.
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SETORES

SECTORS

Distribuídas em seus 305m2 
estão  áreas e setores da biblioteca. 
Dividem-se em Entrada (contendo 
portal de segurança), Setor de Em-
préstimo Automatizado e Referência, 
Sala da Administração e Tratamento 
Técnico, Salão de Estudo, Área do 
Acervo Geral e Coleções Especiais, 
Área dos Terminais de Consulta (que 
inclui equipamento para portadores 
de baixa visão), Área de Novas Aqui-
sições, e exposição da “Coleção de 
Instrumentos Científicos e de Ensi-
no” do departamento.

The areas and sectors of the 
library are distributed over 305m2. 
They are divided into Entry (con-
taining security portal), Automated 
Lending Sector and Reference, Ad-
ministration Room and Technical 
Treatment, Study Hall, General Col-
lection Area and Special Collections, 
Consultation Terminals Area (which 
includes equipment for low vision), 
Area of New Acquisitions, and Exhibi-
tion of the Collection of Scientific In-
struments and Teaching Department.

Ao lado | Opposite: Vista do setor de emprés-
timo pela equipe da sala da administração. | 
Circulation desk view from the administration 
room.

Páginas 178 e 179 | Pages 178 and 179: Setor 
de empréstimo. | Circulation desk.

Página 180: Detalhe das chaves dos escani-
nhos. | Detail of the bin keys.

Página 181 | Page 181: Detalhe – visão indi-
reta do setor de empréstimo. | Detail – Circu-
lation desk indirect vision.

Página 182 | Page 182: Switch da sub-rede 
de lógica da biblioteca (fibra ótica). | Switch 
from the library logic sub-network (optical fi-
ber).

Página 183 | Page 183: Equipamento de rá-
dio frequência da rede sem fio da UFMG. | 
Radiofrequency equipment of the wireless 
network of UFMG.
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Ao lado: Detalhe da estante de livros...
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Ao lado: Detalhe da estante de livros...
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Ao lado: Detalhe da estante de livros...



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS
SETORES | SECTORS194



BIBLIOTECA PROFESSOR MANOEL LOPES DE SIQUEIRA: TRAJETÓRIAS       
SETORES | SECTORS 195

Página 184 | Page 184: Antigas fichas de em-
préstimo domiciliar manual do Serviço de Do-
cumentação. Década de 80. | Old date due 
slips from the Documentation Service. 1980’s.

Página 185 | Page 185: Leitor de código de 
barras e carteira única da UFMG – sistema de 
empréstimo informatizado. | Bar code reader 
and UFMG card – computer lending system. 
 
Páginas 186 e 187 | Pages 186 and 187: De-
talhe do teclado de equipamento de acessi-
bilidade para usuários portadores de baixa vi-
são. | Keyboard accessibility equipment detail 
for low vision  users.

Páginas 188 e 189 | Pages 188 and 189: Visão 
panorâmica da área de estudo, abrangendo o 
setor de empréstimo e acervo. | Panoramic 
view of the study area, covering the circula-
tion desk and collection.

Páginas 190 e 191 | Pages 190 and 191: Espa-
ço de estudo ao lado do acervo. | Study area 
next to the collection.

Páginas 192 e 193 | Pages 192 and 193: De-
talhe do espaço de estudo ao lado do acervo. 
| Study area next to the collection.

Ao lado | Opposite: Visão geral da Adminis-
tração. | Administration area overview.
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“Si hortum in bibliotheca habes, nihil deerit”1 

1 Se tens um jardim e uma biblioteca, tens tudo! | If you have a garden and a library, you have every-
thing you need. Marcus Tullius Cicero.

JARDINS

GARDENS

Em área contígua ao setor 
(externa e interna), os dois jardins 
tornam o ambiente ainda mais apra-
zível, denotando o privilégio de se es-
tar no Campus Pampulha, com toda 
a sua riqueza de fauna e flora. Dentro 
do projeto paisagístico institucional, 
algumas das espécies de flores foram 
plantadas pela equipe de Áreas Ver-
des da UFMG, e outras, cedidas ou 
diretamente plantadas por membros 
da equipe da biblioteca, alterando o 
que foi originariamente projetado, 
mas impactando de forma positiva o 
resultado final.

Dentre as espécies destacam-
-se a Mussaenda (Mussaenda-ar-

In an area adjacent to the sec-
tor (external and internal), the two 
gardens make the environment even 
more pleasant, highlighting the priv-
ilege of being on Campus Pampulha, 
with all its richness of fauna and flo-
ra. Within the institutional landscape 
project, some of the flower species 
were planted by the Green Areas 
team at UFMG, and others ceded or 
directly planted by members of the 
library staff, altering what was origi-
nally designed, but positively impact-
ing the final result.

Among the species are Mus-
saenda (Mussaenda-arbustiva), Ag-
apanto (Agapanthus), Rosas, San 

Ao lado | Opposite: Detalhe do arranjo de 
Agapanto (Agapanthus Africanus), retira-
do do jardim interno. Fotografia de Shirley 
Maciel da Silva. | Detail of the Agapanthus 
(Agapanthus Africanus) arrangement, in the 
inner garden. Photograph by Shirley Maciel 
da Silva.
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bustiva), o Agapanto (Agapanthus), 
Rosas (Rosa), Flor-de-São-Miguel 
(Petrea Volubilis), Orquídea-Bam-
bu (Arundina Graminifolia) e Papiro 
(Cyperus Papyrus). Essa última, por 
razões inerentes à história do livro, 
tornou-se a “logo do coração”. A ima-
gem emblemática, foi estilizada e é a 
logo comemorativa dos 40 anos da 
biblioteca.

Ao lado | Opposite: Detalhe da Flor de São 
Miguel (Petrea volubilis) no jardim externo. 
Fotografia do Prof. Roberto Alves Nogueira. | 
Detail of the San Miguel Flower (Petrea Volu-
bilis) in the external garden. Photograph by 
Professor Roberto Alves Nogueira.

Miguel Flower (Petrea Volubilis), 
Bamboo Orchid (Arundina Gramini-
folia) and Papyrus (Cyperus Papyrus). 
The latter, for reasons inherent to the 
history of the book, has become the 
“heart logo.” The emblematic im-
age has been stylized and is the logo 
commemorating the 40 years of the 
library.
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Página 200 | Page 200: Vista geral do jardim 
interno. Fotografia de Shirley Maciel da Silva. 
| General view of the inner garden. Photo-
graph by Shirley Maciel da Silva.

Página 201 | Page 201: Detalhe de uma das 
três espécimes de rosa do jardim interno, 
plantada por membro da equipe. | Detail of 
one of the three rose specimens in the inner 
garden, planted by a team member.

Páginas 202 e 203 | Pages 202 and 203: De-
talhe de da Orquídea Bambu (Arundina Gra-
minifolia) do jardim externo. | Detail of the 
Bamboo Orchid (Arundina Graminifolia) in 
the external garden.

Páginas 204 e 205 | Pages 204 and 205: Vi-
são do prédio da reitoria a partir do jardim 
externo. | View of the rectory building from 
the outside garden.
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A primeira impressão é a que fica1 

1  First impression remains.

PARTICULARIDADES

SPECIAL FEATURES

Intencionalmente ornamenta-
da por temáticas da física, astrofísica 
e astronomia, a biblioteca é, tam-
bém, (re)conhecida por suas parti-
cularidades. Objetos, instrumentos 
científicos e equipamentos, estrate-
gicamente dispostos no ambiente, 
são resultado da interação e parceria 
do setor com laboratórios e projetos 
coordenados pelos docentes do De-
partamento de Física.

Alguns, cedidos sob a modali-
dade de comodato, são devidamen-
te sinalizados indicando sua origem 
(Sala de Demonstrações, “Projeto 
Física Fácil”, Laboratório de Criogenia 
e Física mais que Divertida). Outros, 
foram gentilmente repassados para 

Intentionally ornamented by 
physics, astrophysics and astronomy 
themes, the library is also (re)known 
for its particularities. Objects, scien-
tific instruments and equipments, 
strategically placed in the environ-
ment, are the result of the interaction 
and partnership of the sector with 
laboratories and projects coordinat-
ed by the professors of the Physics 
Department.

Some, on loan, are duly sig-
naled indicating their origin (Demon-
stration Room, Easy Physics Project, 
Laboratory of Cryogeny and Physics 
more than Fun), others were kindly 
passed on to the collection and/or 
donated, including by team mem-

Ao lado | Opposite: Detalhe da peça de de-
coração doada à biblioteca pela Profa. Regina 
Pinto de Carvalho. | Detail of the decoration 
piece donated to the library by Prof. Regina 
Pinto de Carvalho.
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composição do acervo e ou recebi-
dos por doação, inclusive de mem-
bros da equipe. Quadros e  pôsteres 
compõe a pinacoteca e decoram o 
ambiente, despertando curiosidade, 
admiração e encanto, rotineiramen-
te declarados pelos frequentadores.

As caixas de madeira que tras-
ladam equipamentos importados 
para os laboratórios foram coletadas, 
customizadas e transformadas em vi-
trines que comportam instrumentos 
científicos e de ensino, novas aquisi-
ções e até experimentos. A iniciativa 
de incorporá-las à decoração do am-
biente não passou despercebida à 
comunidade local e externa, atraindo 
frequentadores para visitação e uso 
do ambiente para estudo.

E, então, as crianças também 
vieram! Acompanhando pais, ir-
mãos, tios etc, elas foram convidadas 
a conhecer as instalações, frequen-
tar a biblioteca e, também, a deixar 
algum tipo de registro (em geral, um 
desenho) de como perceberam o es-
paço. Com espontaneidade, sempre 
correspondem à expectativa do con-
vite. Para essa categoria de usuário, 
foi reservada uma pequena área, 
contendo coleções de livros infantis, 
papel, lápis de cor. 

Como parte do resultado al-
cançado – nem todo ele pôde ser 
mensurado – os desenhos produzi-

Página 210 | Page 210: Um dos desenhos 
feito por Joaquim Santos, representando o 
espaço da biblioteca. | One of the drawings 
made by Joaquim Santos, representing the 
library space.

Página 211 | Page 211: Detalhe dos Clássicos 
Adoráveis. Cantinho reservado às crianças 
que frequentam a biblioteca. | Detail of the 
Adorable Classics. Space reserved for children 
attending the library.

Página 212 | Page 212: Desenho feito por 
Victoria, 5 anos, representando a biblioteca. 
| Drawing by Victoria, 5 years, representing 
the library.

Página 213 | Page 213: Desenho feito por 
Júlia, 7 anos, representando a biblioteca. | 
Design by Júlia, 7 years old, representing the 
library.

Página 214 | Page 214: Detalhe da caixinha 
de música. Acervo pessoal da Prof.ª Beatriz 
Alvarenga. | Detail of the music box. Personal 
collection of professor Beatriz Alvarenga.

Página 215 | Page 215: Detalhe das flores 
decorativas artesanais do Vale do Jequiti-
nhonha. | Detail of the decorative handmade 
flowers of the Jequitinhonha Valley.

bers. Pictures and posters compose 
the gallery and decorate the atmo-
sphere, arousing curiosity, admira-
tion and charm, routinely declared by 
the regulars. 

The wooden boxes that trans-
fer imported equipment to the labo-
ratories were collected, customized 
and transformed into showcases that 
include scientific and teaching instru-
ments, new acquisitions and even ex-
periments. The initiative to incorpo-
rate them into the decoration of the 
environment did not go unnoticed 
by the local and foreign community, 
attracting visitors to visit and use the 
environment for study.

And then the kids came too! 
Accompanying parents, siblings, un-
cles, etc., they were invited to visit 
the facilities, attend the library and 
also leave some sort of record (usu-
ally a drawing) of how they perceived 
the space. With spontaneity, they al-
ways correspond to the expectation 
of the invitation. For this category 
of users, a small area was reserved, 
containing collections of children’s 
books, paper and crayons.

As part of the result achieved 
- not all of it can be measured - the 
drawings produced by the children, 
through consultation and authoriza-
tion of the same and their respon-
sible, are arranged in the entrance 
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dos pelas crianças, mediante con-
sulta e autorização das mesmas e de 
seus responsáveis, são dispostos no 
painel da entrada e figuram neste 
catálogo. O relato dos acompanhan-
tes e/ou responsáveis incluem que 
a percepção do espaço biblioteca é, 
em geral, positivamente detectado 
entre as crianças que manifestam in-
teresse em voltar à Física e a também 
frequentarem outras bibliotecas.

A montagem do Quebra-ca-
beça de 8000 (oito mil) peças Escola 
de Atenas – pintura renascentista de 
Rafael Sanzio – foi uma iniciativa que, 
em fevereiro de 2017, gerou colabo-
ração de muitos, causando impacto 
em diferentes níveis de interação. 
Aproveitando o trocadilho, a ideia fez 
mesmo escola, quando foi constata-
do o interesse e a motivação de ou-
tras instituições a promover a prática 
da montagem de mais quebra-cabe-
ças no espaço da biblioteca.  

As flores utilizadas nos discre-
tos arranjos criados e expostos no 
ambiente são colhidas nos jardins 
do setor e ou das imediações. Nada 
como uma gentileza!

panel and are included in this cata-
log. The accounts of the companions 
and/or guardians show that the per-
ception of the library space is, in gen-
eral, positively detected among chil-
dren who show interest in returning 
as well as in visiting other libraries.

The assembly of the 8000 
(eight thousand) puzzle School of 
Athens - renaissance painting by Ra-
fael Sanzio - was an initiative in Feb-
ruary 2017 which generated many 
collaborations, causing an impact on 
different levels of interaction. Taking 
advantage of the pun, the idea did 
even arouse the interest and motiva-
tion of other institutions to promote 
the practice of assembling more puz-
zles in the library space.

The flowers exposed in dis-
crete arrangements in the library en-
vironment come from the gardens of 
the sector and or the surroundings. 
Nothing like flowers to make people 
feel kind!
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Página 216 | Page 216: Reservatório inope-
rante de Hélio, decorado para o natal. | Heli-
um’s dead reservoir, decorated for Christmas.

Página 217 | Page 2017: Peça de decoração 
feita a partir do Alvo de Tungstênio, de anti-
ga ampola de Raio X, doada à biblioteca pela 
pesquisadora Lídia Maria de Andrade. | Piece 
of decoration made from the Tungsten Tar-
get, from the old X-ray ampoule, donated to 
the library by the researcher Lídia Maria de 
Andrade.

Página 218 | Page 218: Retrato de Albert 
Einstein. Peça da pinacoteca. | Portrait of Al-
bert Einstein. Piece of the pinacoteca.

Página 219 | Page 219: Detalhe do tabuleiro 
de xadrez, doado à biblioteca pela pesqui-
sadora Lídia Maria de Andrade. | Detail of 
the chessboard, donated to the library by re-
searcher Lídia Maria de Andrade.

Páginas 220 e 221 | Pages 220 and 221: 
Quebra-cabeça de 8 mil peças, da Escola de 
Atenas, doado à biblioteca e montado pela 
comunidade universitária em 2017. | Eight-
thousand-piece puzzle, School of Athens, 
donated to the library and assembled by the 
university community in 2017.

Página 222 | Page 222: Pôster didático sobre 
a ótica, doado à biblioteca pelo Prof. Elmo Sa-
lomão. Peça da pinacoteca. | Didactic poster 
on optics, donated to the library by Prof. Elmo 
Solomon. Piece of the pinacoteca.

Página 223 | Page 223: Pôster da Conferência 
de Solvay. Peça da pinacoteca. | Poster of the 
Solvay Conference. Piece of the pinacoteca.

Ao lado | Opposite: Detalhe da pintura de-
corativa, doada à biblioteca pela artista Hai-
deé Ferreira da Costa. Peça da pinacoteca. | 
Detail of decorative painting, donated to the 
library by the artist Haideé Ferreira da Costa. 
Piece of the pinacoteca.
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A equipe do setor é compos-
ta por bibliotecárias e assistentes 
administrativos, vinculados ao qua-
dro permanente da UFMG que, por 
intermédio de sua política de quali-
ficação, oferece cursos e treinamen-
tos formais. A instituição também 
apoia e incentiva a participação de 
seus técnicos em programas de pós-
-graduação. Acrescente-se, ainda, 
o Programa de Capacitação adota-
do pela Biblioteca Universitária que 
tem, como principal objetivo, o de-
senvolvimento de conhecimentos e 
habilidades específicas dos membros 
pertencentes às atuais vinte e cinco 
bibliotecas do sistema.

Através do Programa de For-
mação Profissional da Fundação Uni-

The sector team is composed 
of librarians and administrative as-
sistants, linked to the permanent 
staff of the UFMG, which, through 
its qualification policy, offers cours-
es and formal training. The institu-
tion also supports and encourages 
the participation of its technicians in 
graduate programs. In addition, the 
University Library’s Training Program 
has as main objective the develop-
ment of specific knowledge and skills 
of members belonging to the current 
twenty-five libraries of the system.

Through the Mendes Pimen-
tel University Foundation Comple-
mentary Training Program (FUMP), 
undergraduate students in courses 
related to the practice of activities 

EQUIPE

STAFF
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versitária Mendes Pimentel – FUMP, 
alunos de graduação em cursos afins 
à pratica de atividades executadas 
em unidades de informação são se-
lecionados e mantidos na equipe. Os 
estagiários, como são denominados 
na UFMG, são devidamente orien-
tados para o exercício das ativida-
des executadas, contribuindo para 
o bom funcionamento da biblioteca, 
além de possibilitarem interlocução 
com os demais membros do setor.

A oferta de realização do Es-
tágio Supervisionado para alunos de 
Biblioteconomia da Escola de Ciência 
da Informação da UFMG, modalida-
des A e B, é outra contrapartida ins-
titucional. O recebimento destes alu-
nos na Biblioteca do Departamento 
de Física, para cumprimento de dis-
ciplina obrigatória, garante interlocu-
ção e possibilita o devido exercício da 
prática e contribui para a formação 
acadêmica de futuros colegas de pro-
fissão. Trabalho, esforço e dedicação 
reduzindo e, muitas vezes, eliminan-
do entropia!

carried out in information units are 
selected and maintained in the team. 
The trainees, as they are called at 
UFMG, are properly oriented to car-
ry out the activities, contributing to 
the proper functioning of the library, 
in addition to enabling dialogue with 
other members of the sector.

The provision of Supervised In-
ternship for Library Science students 
at the UFMG School of Information 
Science, modalities A and B, is an-
other institutional counterpart. The 
reception of these students in the 
Library of the Physics Department, 
for compliance with compulsory dis-
cipline, guarantees interlocution and 
makes possible the proper exercise of 
the practice and contributes to the 
academic formation of future col-
leagues of profession. Work, effort 
and dedication reducing and often 
eliminating entropy!
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Vislumbrando o futuro1 

1  Glimpsing the future.

EPÍLOGO

EPILOGUE

Então, nos deparamos vislum-
brando o futuro incógnito, fascinante 
e desafiador. Não se trata mais de 
discutir formatos e suportes, mas 
sim, o conceito de biblioteca na en-
tão Era Digital. Também não estamos 
falando de mudança semântica ou 
retórica. É uma Era de coexistência, 
de infinitas possibilidades de uso e 
atuação das bibliotecas. Sobre o om-
bro de gigantes – dos bibliotecários 
da Biblioteca de Alexandria (Demé-
trio, Zenódoto, Apolônio de Rodes, 
Eratóstenes, Calímaco, Aristófanes 
de Bizâncio e Aristarco de Samotrá-
cia), não nos esqueçamos que nosso 
objeto de estudo e de trabalho ainda 
é a informação e o saber.

So we are dazzled by the un-
known, fascinating, and challeng-
ing future. It is no longer a matter 
of discussing formats and media, 
but rather the concept of library in 
the  Digital Age. Nor are we talking 
about semantic or rhetorical change. 
It is an age of coexistence, of infinite 
possibilities of use and performance 
of the libraries. On the shoulder of 
giants – the librarians of the Library 
of Alexandria (Demetrius, Zenotus, 
Apollonius of Rhodes, Eratosthenes, 
Callimachus, Aristophanes of Byzan-
tium, and Aristarchus of Samothra-
ce), let us not forget that our object 
of study and work is still information 
and knowledge.

Ao lado | Opposite: Detalhe do telescópio 
principal do Observatório Frei Rosário, locali-
zado na cidade de Caeté, Minas Gerais, Brasil. 
| Frei Rosário Observatory main telescope de-
tail, located in the city of Caeté, Minas Gerais, 
Brazil.
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Nome da instituição: Biblioteca Prof. Manoel Lopes de 
Siqueira (carinhosa e popularmente conhecida como a 
“Biblioteca da Física”)

Ano de criação: 1977

Localização: Universidade Federal de Minas Gerais, 
Departamento de Física - Instituto de Ciências Exatas 
(ICEx), 3º andar, Sala 3065

Tipo de biblioteca: Universitária – Especializada em 
Física

Subordinação técnica: Biblioteca Universitária - BU 
(uma das 25 Unidades do Sistema de Bibliotecas da 
UFMG)

Subordinação administrativa: Diretoria do Instituto de 
Ciências Exatas da UFMG

Área construída: 305m2

Usuários: Corpo docente e discente do Departamen-
to de Física, pós-doutorandos, pesquisadores, técni-
cos, comunidade inscrita no Sistema de Bibliotecas da 
UFMG e, comunidade externa

Acervo Total: 7500 títulos e 9600 exemplares

Sistema de Classificação: Classificação Decimal Univer-
sal (CDU)

Coleções Impressas: Coleção Prof.ª Beatriz Alvarenga 
e Antônio Máximo, Dissertações e Teses defendidas 
no Programa de Pós-Graduação em Física e Astrofí-
sica/UFMG, Livros Especializados em Física (nível de 
pesquisa), Obras de Referência, Obras Especiais (Base-
adas em critérios de Raridade), Seriadas, Títulos publi-
cadas por docentes do Departamento de Física/UFMG 
– Produção Local

Coleções online: Coleções de periódicos e bases de 
dados disponibilizados no Portal da CAPES

Participação em Redes: Rede Pergamum e Comutação 
Bibliográfica

Institution name: Professor Manoel Lopes de Siqueira 
Library (affectionately and popularly known as the “Li-
brary of Physics”)

Year of establishment : 1977

Location: Federal University of Minas Gerais, Physics 
Department - Institute of Exact Sciences (ICEx), 3rd 
floor, Room 3065

Library type: University - Specialized in Physics

Technical subordination: University Library - BU (one of 
the 25 Units of the UFMG Library System)

Administrative subordination: Board of the Institute of 
Exact Sciences of UFMG

Built area: 305m2

Users: Faculty and students of the Physics Department, 
post-doctoral students, researchers, technicians, com-
munity enrolled in the UFMG Library System and, ex-
ternal community

Total collection: 7500 titles and 9600 copies

Classification System: Universal Decimal Classification 
(CDU)

Printed Collections: Prof. Beatriz Alvarenga and Antô-
nio Máximo, Dissertations and Theses defended in the 
Postgraduate Program in Physics and Astrophysics / 
UFMG, Specialized Books in Physics (research level), 
Reference Works, Special Works (Based on Rarity crite-
ria), Series, Titles published by professors of the Phys-
ics Department / UFMG - Local Production

Online collections: Periodicals and databases made 
available on CAPES Portal

Participation in Networks: Pergamum Network and 
Bibliographic Switching
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CHRONOLOGY

1977 1995 2004

20082016
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1982

Installation of the 
Documentation

Department of the
Physics Department 

on the 4th floor. Total 
physical area: 200m2

Start of operations 
in the Library Section 
called Technical and 

Scientific Notes

Deployment of the
FALSE BOOK System

Experimental stage, 
available for use in Ne-
twork, the Bibliodata/

Calco Database and the
Proquest-Physics Abstracts

Database on CD-ROM

Acquisition of microcomputers
and electrical and electronic 

equipment (TV and VCR),
more than 43 movie titles

Automation of the 
library system

Library System 
Automation VTLS

Software Deployment 
- Virginia Tec Library 

Systems

Creation 
of the Portal 

of CAPES 
Journals

Physical change 
of the Library from 
the 4th to the 3rd 

Floor. The physical area 
increased from 200 to 

305m2

Implantação do 
Sistema Pergamum

Instalação do Sistema de
Segurança Eletrônica e
Portal de Segurança em 

todas as Bibliotecas 
da UFMG

Provision of the pre-
liminary study “Scientific 
Production of Teachers of 

the Physics Department - ar-
ticles published in internatio-
nal journals - 1964 to 2004”

Seminar 
“Scientific Pro-

duction of Teachers 
of the Department of 
Physics/ICEX - from 

1964 to 2006”

Assigning the new 
Library name. Before 

known as a Post-Graduate 
Physics Library, it is now 
known as the Professor 

Manoel Lopes de Siqueira 
Library.

Creation and
Exhibition of the

Collection of Special 
Works

Roof Reform of the
Physics Department

Exposition “Institutional 
Memory - Mapping of Books 

published by the Faculty of the 
Department of Physics”

Transfer of the 
Periodicals Collection to 

the Central Library

Permanent Exhibition 
of scientific objects in
partnership with the
Demonstration Room

Exhibition 
“Beatriz Alvaren-

ga teaching physics
to generations” in

partnership with the 
Central Library

Exhibition 
“Light and Color 

from the Optics of Phy-
sics” - Celebration of the 

International Year of Light 
(UNESCO) in partnership 
with the Central Library

Elaboration 
and Implementation 

of the Training Project of 
the Collection of Scientific 

Instruments and Teaching of the 
Department of Physics/UFMG

Presentation of the Project at 
the XIX National Seminar of 

University Libraries - Ma-
naus

Commemoration of 
the 40th anniversary 

of the Professor Manoel 
Lopes de Siqueira Library

Approved 
on December 4 

“Resolution of the 
Department of Phy-
sics 01/90”, which 
creates the Library 

Commission



A importância desta obra é evidente para professorese alunos
que fazem uso da biblioteca do Departamento de Física.

Ela apresenta, de forma clara e objeva, um histórico, desde
a criação da biblioteca em 1977 até os dias de hoje, e o papel
que ela desempenhou nas avidades de pesquisa e ensino

desenvolvidas. Trata-se de uma leitura obrigatória para  todos
aqueles iaqueles interessados na história de nosso departamento. 


