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Caxias-MA

APRESENTAÇÃO
A política de expansão e atualização da Biblioteca Irmã Maria Gemma de Jesus Carvalho, tem por
finalidade a definição de critérios para o desenvolvimento qualitativo e quantitativo do acervo, bem como
a necessidade da aplicação adequada dos recursos orçamentários disponibilizados pelo Centro
Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão - UniFacema.

1 OBJETIVO
Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo.

2 FORMAÇÃO DO ACERVO
A formação do acervo deverá ser constituída considerando os recursos orçamentários designados para
cada curso e contemplar os diversos tipos de materiais bibliográficos nos diferentes suportes, dando
suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição.

3 SELEÇÃO
A seleção dos materiais que vão compor o acervo é realizada através de critérios estabelecidos pela
instituição. A definição e seleção das bibliografias básicas e complementares de cada disciplina são de
responsabilidade do corpo docente, NDE e coordenação de curso.
3.1 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO


Qualidade do conteúdo: averiguar se a abordagem do assunto é realizada de modo detalhado
ou superficial e se atende a ementa da disciplina;



Autoridade do autor e/ou editor: apurar sobre a autoridade e reputação do autor e/ou editor nas
áreas de domínio;



Atualidade da obra: em algumas áreas ocorrem modificações constantes e bastante
significativas, sendo essencial a observação do ano de publicação mais atualizado. As áreas
mais propensas a essas mudanças são as de ciências jurídicas e biológicas;
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Carência de material sobre o assunto na coleção: avaliar se a quantidade do material já existente
é suficiente ou existe em excesso, e no caso de títulos que não estão disponíveis no mercado,
ou seja, livros esgotados, é preferível a substituição, devido ao custo exorbitante no mercado de
sebos, além de na maioria das vezes não atingirem, o número de exemplares suficientes;



Viabilização do idioma: a aquisição de livros texto em outro idioma será efetuada quando não
existir material adequado com tradução em português ou em caso de clássicos exigidos no plano
de ensino que sejam imprescindíveis;



Quantidade de usuários potenciais: analisar se a obra possui embasamento relevante para o
ensino/aprendizado do usuário do curso solicitante;



Custo adequado: verificar se é justificável o custo do material em relação ao número de usuários
potenciais que poderão utilizar o material;



Condições físicas do material: utilidade do formato do material bibliográfico no que se refere aos
multimeios - os materiais (DVD'S, CD'S, etc.) serão adquiridos quando comprovada a
necessidade de tais recursos de acordo com o plano de ensino, bem como, a análise da utilidade
da característica física do material.

3.2 FONTES UTILIZADAS


Bibliografias gerais e especializadas;



Catálogos, listas e propagandas de editores e livreiros;



Indicação de outras instituições;



Plataforma de livros virtuais (Biblioteca A);



Bases de Dados (EBSCOhost);



Sugestões de usuários;



Tutorial oferecido pela Biblioteca.

4 AQUISIÇÃO POR COMPRA
Os Processos de Aquisição de Obras, desenvolvidos pela Biblioteca e validados pela Reitoria, devem
ser os instrumentos norteadores das aquisições, aclarando os passos desde a indicação dos títulos, até
o recebimento dos exemplares na Biblioteca.
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A aquisição de obras é realizada semestralmente (nos meses de maio e setembro),
seguindo um planejamento traçado por Biblioteca e Direção do Centro Universitário;



A bibliografia básica deve ser composta por 3 títulos e a quantidade de exemplares deverá ser
baseada na proporção de vagas ofertadas anualmente pelo curso;



A bibliografia complementar deve ser composta por 5 títulos, sendo 2 exemplares por título;



Evitar como item das bibliografias básica e complementar a indicação de capítulo de livro, artigo
de periódico, sites ou softwares, bem como dissertação ou tese.

Reiteramos a importância do PPC como instrumento de gerenciamento do curso, motivo pelo qual a
indicação bibliográfica deve ser efetuada com a devida atenção dos professores e coordenadores de
curso. Os casos especiais deverão ser avaliados pela Direção, ou seja, casos como abertura de novos
cursos, cursos com avaliações in loco, substituições de títulos, mudanças decorrentes de alterações em
legislações, entre outras.

5 AQUISIÇÃO POR ASSINATURA
O Processo de Assinatura de Periódicos e o Processo de Cancelamento de Assinaturas de
Periódicos, desenvolvidos pela Biblioteca e validados pela Pró-reitoria acadêmica, devem ser os
instrumentos norteadores das assinaturas de revistas e jornais.


Deverá ser efetuada avaliação anual pelos coordenadores de cursos, para que se proceda à
renovação dos títulos. Quando não houver demanda significativa no período, a renovação deverá
ser reavaliada;



Quando houver interesse de novas assinaturas, deve-se levar em consideração a quantidade de
periódicos na mesma área já disponíveis na coleção da Biblioteca;



Em relação aos periódicos eletrônicos e as bases de dados, deve-se avaliar a facilidade de
acesso simultâneo, facilidade no manuseio, qualidade de cobertura da assinatura, o suporte
prestado pela Editora e etc.;

6 DOAÇÃO


Doações solicitadas: obras editadas por órgãos públicos ou instituições particulares, poderão ser
solicitadas pelas Coordenações de Curso e pela Biblioteca;
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Doações oferecidas à Biblioteca: em caso de doações espontâneas, os critérios de seleção
aplicados devem ser os mesmos descritos anteriormente, considerando também o processo de
doação de obras desenvolvido pela Biblioteca e validado pela Pró-reitoria.

As doações recebidas podem ser incorporadas ao acervo, oferecidas em listas de duplicatas ou
descartadas, conforme a adequação ao acervo.

7 PERMUTA
A permuta de publicações será realizada através de listas de duplicatas de livros e periódicos, ou em
contato direto com outras instituições.

8 DESCARTE
Deverá atender a criteriosa avaliação para proceder ao descarte do material do acervo.
Este só será efetuado quando solicitado ou autorizado formalmente pela Direção do Centro Universitário.
Deve-se considerar:
a) Quanto ao acervo de livros:


A devida inadequação do conteúdo do material em relação às áreas que compõe o acervo;



Obras desatualizadas que não sejam consideradas de valor histórico e que foram substituídas
por edições mais recentes;



Material bibliográfico em condições físicas irrecuperáveis (deterioradas);



Material que não são consultadas há mais de 5 anos.

b) Quanto ao acervo de periódicos:


Coleções não correntes que não apresentem demanda;



Periódicos recebidos em duplicata;



Periódicos em condições físicas irrecuperáveis;

9 AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO
É necessário que se avalie a coleção periodicamente para que se verifique a adequação do acervo como
contribuição à informação dos trabalhos desenvolvidos pela instituição.
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A avaliação do acervo da Biblioteca deverá levar em consideração as bibliografias básicas e
complementares das disciplinas que constam nas ementas dos projetos pedagógicos dos cursos, bem
como, obras clássicas dos autores das áreas oferecidas na instituição (nacionais e estrangeiros).
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