
Breve histórico da Biblioteca Central da UFR 

 

Em 1976 nasce o Centro Pedagógico de Rondonópolis (CPR), ligado 

inicialmente à Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), com sede em 

Corumbá e foram oferecidos os cursos de Licenciatura Parcelada em Estudos 

Sociais e Ciências Exatas, com funcionamento na Escola Estadual Adolfo 

Augusto de Moraes, localizada na Vila Aurora. No mesmo ano, o CPR foi 

transferido para a Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha, na Vila Salmen, onde 

permaneceu até o ano de 1982, quando foi transferido para sua sede definitiva 

(onde permanece até os dias de hoje). 

Somente em 1992 o CPR passou a ser um campus da Universidade 

Federal de Mato Grosso. Após 26 anos, o Campus Universitário de Rondonópolis 

foi emancipado após ser sancionada a lei 13.637, de 20 de março de 2018 por 

desmembramento de campus da Universidade Federal de Mato Grosso.   

Quando ainda estava anexo à Escola Joaquim Nunes Rocha, o CPR já 

contava com uma “sala para a biblioteca, que funcionava de modo precário, 

sendo seu acervo constituído pela doação espontânea da comunidade 

rondonopolitana” (ALVES, 2006, p. 11). A foto abaixo é um dos poucos registros 

que se tem desse espaço.  

 Sala da Biblioteca do CPR (1982) 

 

   Fonte: Arquivo da Reitoria/UFR 

 



   Em 1995 foi inaugurado o prédio da Biblioteca Regional do Câmpus de 

Rondonópolis (ainda UFMT). A partir da criação da Universidade Federal de 

Rondonópolis em 2018, a Biblioteca Regional passou a se chamar Biblioteca 

Central da UFR. O prédio continua com a estrutura original e possui os seguintes 

espaços: 

• Guarda-volumes; 

• Setor de Atendimento ao Usuário; 

• Sala de Estudo em Grupo; 

• Laboratório de Informática; 

• Salão de leitura contendo o acervo geral das classes 0 a 9, com exceção 

das classes 57, 58, 59, 61 e suas subdivisões; 

• Salão de leitura conhecido como “Hemeroteca”, contendo o acervo das 

áreas 57, 58, 59, 61 e suas subdivisões e as Coleções Mato Grosso, 

Referência e Trabalhos Acadêmicos; 

• Sala da Supervisão de Serviço de Referência; 

• Sala da Supervisão de Processos Técnicos; 

• Sala da Diretoria de Biblioteca; 

• Sala cedida temporariamente para o Núcleo de Documentação Histórica 

Otávio Canavarros; 

• Sala cedida temporariamente à Pró-reitora de Tecnologia da Informação 

(PROTIC); 

• Sala cedida temporariamente ao ALFALE (grupo de estudos vinculado ao 

PPGEdu). 

 

 A equipe da Biblioteca Central é composta por três bibliotecárias, três 

técnicos-administrativos em educação, duas colaboradoras terceirizadas e um 

estagiário. 

Mais informações na página: https://ufr.edu.br/biblioteca/estrutura/. 
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