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APRESENTAÇÃO 

 

 O Sistema de Bibliotecas da Unilab (SIBIUNI) foi criado em janeiro de 2013 

com a implantação da biblioteca setorial do Campus dos Palmares (BSCP) na cidade de 

Acarape, somando-se a já existente biblioteca setorial do Campus da Liberdade (BSCL), 

na cidade de Redenção, ambas no Estado do Ceará. 

 Em meados de 2013, foi implantada na cidade de São Francisco do Conde, 

Estado da Bahia, a terceira biblioteca do sistema: biblioteca setorial do Campus dos 

Malês (BSCM). 

 O objetivo fundamental do Sistema de Bibliotecas da Unilab é coletar, reunir, 

divulgar e manter atualizado todo o acervo documental da universidade, a fim de 

atender às necessidades informacionais da comunidade acadêmica. 

 As coleções do seu acervo dão apoio às atividades de ensino, pesquisa, extensão 

e gestão, mantendo, também, a memória da instituição. 

 Atualmente, as três bibliotecas setoriais possuem cerca de 5.350 (cinco mil 

trezentos e cinquenta) títulos e 48.000 (quarenta e oito mil) exemplares de livros.  

 Esta política de formação e desenvolvimento do acervo (PFDA) busca 

determinar critérios e diretrizes que nortearão a aquisição, a incorporação e o 

desbastamento do acervo do Sistema de Bibliotecas da Unilab.  

 É a PFDA que estabelece as áreas que irão fazer parte da coleção; o tipo de 

material que irá compor o acervo das bibliotecas da universidade; além de critérios para 

o desenvolvimento quantitativo e qualitativo, em especial, das bibliografias (básica e 

complementar) e as diretrizes para a conservação e preservação do acervo. 

 A política de formação e desenvolvimento do acervo, enquanto instrumento de 

trabalho, tem caráter flexível e dinâmico, portanto, deverá ter seus critérios e diretrizes 

periodicamente revistos e atualizados. 

 Este documento encontra-se assim dividido: introdução - apresentando os 

objetivos e responsabilidades; a comunidade acadêmica atendida; a formação do acervo 

e seus tipos de documentos; a seleção do acervo e seus critérios; a aquisição; a 

avaliação, e, por último, os critérios para a atualização dessas coleções.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A política de formação e desenvolvimento do acervo do Sistema de Bibliotecas 

da Unilab constitui-se em critérios que estabelecem a seleção, aquisição, manutenção e 

descarte do material bibliográfico para as suas bibliotecas setoriais. Para Vergueiro 

(1989, apud Maciel; Mendonca, 2006, p. 16):  

O desenvolvimento de coleções é um processo que, ao mesmo tempo afeta e 

é afetado por muitos fatores externos a ele. E como processo, é também, 

ininterrupto [...] não é algo que começa hoje e tem um prazo estipulado para 

seu término, nem é, tampouco, um processo homogêneo, idêntico em toda e 

qualquer biblioteca, os objetivos específicos que cada uma delas busca 

atingir, a comunidade a ser atingida, influem, consideravelmente, nas 

atividades de desenvolvimento de coleções. 

 O Sistema de Bibliotecas da Unilab atende atualmente às áreas desenvolvidas 

nos seguintes Institutos: Instituto de Humanidades e Letras (IHL), Instituto de Ciências 

da Saúde (ICS), Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR), Instituto de Ciências Exatas 

e da Natureza (ICEN), Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável (IEDS)  

e Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), num total de: 5.200 (cinco mil e 

duzentos) discentes, 340 (trezentos e quarenta) servidores técnico-administrativos e 300 

(trezentos) docentes, além de toda comunidade da região do Maciço de Baturité (CE) e 

da cidade de São Francisco do Conde (BA), que dispõe do acervo das bibliotecas para 

consulta local. 

 Com o crescimento exponencial de publicações impressas (livros e periódicos), 

as bibliotecas passaram a se preocupar com a falta de espaço físico para abrigar todo o 

seu acervo. O avanço dos recursos tecnológicos trouxe novos formatos aos documentos, 

que levaram a novas normas para seleção, aquisição e incorporação dessas mídias aos 

acervos.  

Nesse contexto, o Sistema de Bibliotecas da Unilab propõe adequar-se a essa 

realidade, apresentando diretrizes neste instrumento que visam orientar docentes, 

gestores, discentes e técnico-administrativos no que concerne à formação do acervo das 

bibliotecas da universidade. 
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1.1 Objetivos 

 

 

i) Traçar diretrizes para a seleção, aquisição, manutenção e descarte do acervo das 

bibliotecas da Unilab, sendo instrumento balizador quanto à tomada de 

decisão desses materiais; 

ii) Definir critérios, responsabilidades e prioridades, contribuindo para o 

planejamento orçamentário; 

iii) Servir de instrumento para planejar e acompanhar, de maneira racional, o 

crescimento do acervo das bibliotecas da Unilab; 

iv) Identificar elementos relevantes para a avaliação permanente do acervo. 

 

 

1.2 Responsabilidades 

 

 Como a política de formação e desenvolvimento do acervo é um documento que 

deve fazer uso racional de recursos financeiros para a aquisição de títulos (impressos ou 

digitais) para o Sistema de bibliotecas da Unilab, faz-se necessária uma portaria 

específica de ordem do Magnífico Reitor, a fim de compor uma Comissão permanente 

para estudos, avaliação e atualização desta política. 

Segundo Vergueiro (1989 apud Miranda, 2007, p.89):  

A política de formação e desenvolvimento de coleções deve ser um 

documento flexível, que permita acréscimos e modificações, o qual deve 

conter a identificação dos responsáveis; os critérios utilizados no processo, os 

instrumentos auxiliares, as políticas específicas e os documentos correlatos. 

 

1.2.1 Do Sistema de Bibliotecas da Unilab 

 

Cabe ao SIBIUNI: 

i) Elaborar e propor a institucionalização do documento: Política de 

formação e desenvolvimento do acervo do Sistema de bibliotecas da 

Unilab; 

ii) Constituir, manter a operacionalização e tornar viáveis as ações da 

Comissão de desenvolvimento do acervo; 
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iii) Cumprir e fazer cumprir a Política de formação e desenvolvimento do 

acervo do Sistema de bibliotecas da Unilab; 

iv) Promover a revisão e atualização permanentes da Política de formação e 

desenvolvimento do acervo do Sistema de Bibliotecas da Unilab, 

sempre que julgar necessário, a fim de atender às demandas da 

comunidade acadêmica e acompanhar os avanços dos recursos 

tecnológicos. 

1.2.2 Da comissão  

 

 Cabe à direção do Sistema de Bibliotecas da Unilab definir Comissão para a 

atualização das tomadas de decisão, em relação aos critérios e diretrizes desta política, 

tendo como integrantes, os seguintes profissionais: 

i) O (a) diretor (a) do Sistema de Bibliotecas da Unilab; 

ii) 01 (um) bibliotecário, responsável pelo setor de formação e desenvolvimento do 

acervo do Sistema de bibliotecas da universidade; 

iii) 01 (um) bibliotecário, representante dos gestores das bibliotecas setoriais; 

iv) O (a) responsável pelo Setor de Aquisição do Sistema de Bibliotecas da Unilab; 

v) 01 (um) representante de cada Instituto. 

 

1.2.3. Dos cursos e programas acadêmicos 

 

 Às coordenações dos cursos (presencias e a distância) e Institutos, caberá: 

i) Indicar representante para apreciar, sugerir, orientar a implantação e a 

permanente atualização da Política de formação e desenvolvimento do 

acervo do SIBIUNI, no âmbito das necessidades de cada área do 

conhecimento que lhes compete; 

ii) Indicar critérios específicos para a formação e atualização das coleções 

nas devidas áreas de interesse; 

iii) Indicar as bibliografias básica e complementar a fim de atender aos 

projetos pedagógicos dos cursos; 
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iv) Obedecer aos critérios e padrões de qualidade estabelecidos pelo 

Ministério da Educação e Capes, que digam respeito diretamente à 

formação e atualização de acervos bibliográficos nas áreas de interesse. 

 

2 COMUNIDADE ACADÊMICA 

 

 

O SIBIUNI é constituído, atualmente, pela Biblioteca Setorial do Campus da 

Liberdade (BSCL), Biblioteca Setorial da Unidade Acadêmica dos Palmares (BSCP) 

e Biblioteca Setorial do Campus dos Malês (BSCM), distribuídas pelos Estados do 

Ceará e da Bahia. 

O público atendido por esta política é a comunidade universitária da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), ou 

seja, docentes, discentes e técnico-administrativos, que estão vinculados aos cursos 

de graduação, pós-graduação, programas de extensão, tanto nas modalidades de 

ensino presencial quanto a distância.  

 

Atualmente, a estrutura acadêmica se apresenta da seguinte forma: 

 

i) Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN) com os seguintes 

cursos: Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências 

da Natureza e Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em 

Matemática, Licenciatura em Química; 

ii) Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) com os cursos: 

Administração Pública (presencial e a distância); 

iii) Instituto de Ciências da Saúde (ICS) com o curso de Enfermagem; 

iv) Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) com o curso de Agronomia; 

v) Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS) com o 

curso de Engenharia de Energias; 

vi) Instituto de Humanidades e Letras (IHL) com os seguintes cursos: 

Bacharelado em Antropologia, Licenciatura em História, Bacharelado 

em Humanidades, Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa), 

Licenciatura em Sociologia, Licenciatura em Pedagogia. 

vii) Três cursos Stricto Sensu e cinco cursos Lato sensu (ofertados nas 

modalidades presencial e a distância). 



6 
 

 

3 FORMAÇÃO DO ACERVO 

 

O acervo das bibliotecas do SIBIUNI deverá ser constituído de acordo com os 

recursos orçamentários definidos pela instituição, a fim de contemplar os diversos tipos 

de materiais disponíveis atualmente como fontes de informação, atendendo as 

necessidades de conhecimento da comunidade acadêmica. A aquisição do material 

informacional se dará por compra, doação ou permuta.  

 

3.1 TIPOS DE DOCUMENTOS 

 

Documentos são quaisquer registros de informação, esteja ela em qualquer 

suporte. Suporte de informação é definido como o “produto utilizado para o 

armazenamento das informações, podendo conter dados, histórias, documentos, 

imagens, filmes, sons, símbolos, entre outros”. (MONTE; LOPES, 2004 apud BORBA, 

2013, p.05). 

O Sistema de Bibliotecas da Unilab pode armazenar os seguintes tipos de 

documentos no seu sistema de automação (Pergamum): livros, periódicos, folhetos, 

catálogos, dissertações, teses, Leis, Decretos, normas, além de mídias digitais (CD-

ROM e DVD-ROM).  

Entretanto, a maior parte dos documentos catalogados no Pergamum são: livros, 

alguns folhetos, periódicos, CDs-ROM e DVDs-ROM. 

 

3.1.1 Livros e folhetos  

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 6029/2002, é 

considerado livro um documento com número de páginas superior a 49 (quarenta e 

nove) excluindo a capa, sendo objeto de Número Internacional Normalizado para Livro 

(International Standard Book Number- ISBN) e folheto tem de 04 (quatro) até 49 

(quarenta e nove) páginas, excluindo a capa. 
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3.1.2 Referência 

 

Alguns títulos do acervo do SIBIUNI são obras de referência (dicionários gerais 

e especializados, guias, atlas, periódicos etc.) e podem ser em formato impresso ou 

eletrônico.  As obras de referência, ou livro de consulta, reference book etc., são 

definidas como “documento que fornece acesso rápido à informação ou às fontes de 

informação sobre um assunto […]” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 266 apud 

LIMA, 2006). 

As obras de referência são consideradas importantes instrumentos de pesquisa e, 

portanto, deve ser dada uma atenção especial à aquisição desse tipo de material, 

cabendo ao gestor de cada biblioteca setorial, oferecer subsídios para a tomada de 

decisão no momento da compra, ao setor de aquisição, em relação à quantidade a ser 

adquirida e o período de atualização das obras de referência especializadas.  

Devido à falta de espaço físico nas bibliotecas, bem como ao convênio firmado 

entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as 

universidades brasileiras, sobretudo, as públicas, a assinatura de títulos de periódicos 

impressos hoje, só deverá ocorrer, quando comprovada a sua relevância dentro de 

determinada área do conhecimento, obedecendo a alguns critérios: desde que não haja 

equivalente no acervo ou disponibilizado no portal de periódicos da CAPES; ou ainda, 

um título que atenda a um curso novo ou em fase de reconhecimento ou 

recredenciamento, ou seja, desde que seja um título de periódico considerado 

imprescindível no meio acadêmico.  

 

3.1.3 Multimeios 

 

Os documentos em formato digital (CD-ROMs ou DVD-ROMs) que compõem 

hoje o acervo do SIBIUNI são materiais adicionais (vieram como material de suporte 

aos livros impressos) ou são doações.  

Devido ao curto tempo de vida útil estimado para essas mídias, quando da solicitação 

para compra de documentos nesse formato, faz-se necessário a apresentação de uma 

justificativa por parte do coordenador do curso, bem como seguido de uma avaliação 

criteriosa pelo bibliotecário gestor da biblioteca setorial, levando em consideração a 

especificidade e natureza da demanda. 
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3.1.4 Publicações institucionais 

 

São aquelas produzidas pelos docentes, discentes e técnico administrativos 

como: monografias, artigos científicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, 

catálogos, planos, regulamentos, regimentos, normas, procedimentos, calendários e 

outros que forem necessários para a manutenção da memória institucional, que serão 

recebidos em versão eletrônica (formato pdf) para serem inseridos no Repositório 

Institucional da Universidade.   

 

3.1.5 Documentos on-line: e-books, periódicos eletrônicos, coleções da Educação a 

Distância (EAD) 

 Para a aquisição dos documentos acima, deverão ser considerados os seguintes 

critérios:  

i) Obras selecionadas nas bibliografias indicadas pelos cursos (presenciais e 

a distância); 

ii) Relevância no meio acadêmico para os periódicos eletrônicos, assim 

como para os impressos; 

iii) Títulos para atendimento a novos cursos; 

iv) Títulos que, comprovadamente, deem suporte às pesquisas desenvolvidas 

pelos programas e cursos da universidade. 

O cancelamento de assinaturas, tanto dos títulos dos periódicos impressos, 

quanto das bases de dados de documentos eletrônicos (e-books), ocorrerá quando os 

mesmos não atenderem às especificações elencadas acima, ou seja, quando não houver 

mais interesse da comunidade acadêmica pelo título, desde que comprovada por 

estatística de uso realizada pelo Sibiuni. 
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4 AQUISIÇÃO 

 

A aquisição se dará por compra, doação ou permuta.  

A entrega (depósito) de Trabalhos de Conclusão de Cursos, Dissertações e Teses 

ao Sistema de Bibliotecas da Unilab será considerada doação. 

O Sistema de Bibliotecas da Unilab estabelece as seguintes prioridades para 

aquisição através de compra: 

i) Obras que façam parte dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), aprovados 

em todas as instâncias institucionais (bibliografias básicas e complementares); 

ii) Obras para cursos em fase de implantação, credenciamento ou reconhecimento; 

iii) Assinatura de periódicos conforme indicação dos docentes – periódicos 

impressos ou disponibilizados on-line, através de bases de dados e atendendo a 

critérios já estabelecidos anteriormente. 

 

4.1 Aquisição por compra 

 

Os processos de compra serão realizados e gerenciados de acordo com os 

recursos financeiros disponíveis e regidos pela Lei 8.666/93, que institui normas para 

licitações e contratos na administração pública, observando-se: 

i) A verificação de recurso disponível; 

ii) O atendimento às bibliografias adotadas nos Projetos Políticos Curriculares 

dos cursos da instituição, por meio das solicitações formais das bibliotecas 

setoriais e/ ou das coordenações dos cursos; 

iii) As demandas da comunidade acadêmica em geral, que também poderá fazer 

seus pedidos ao preencher a planilha que se encontra disponível na página da 

biblioteca, no site da Unilab, com as devidas instruções, ou ainda utilizar a 

ferramenta de “sugestões” disponível no Meu Pergamum; 

iv) Os pedidos serão recebidos e analisados, observadas a dotação orçamentária 

e as necessidades mais urgentes, tais como: instalação de novos cursos, 

projetos de pesquisa, áreas mais carentes, lacunas nas bibliografias 

(atualização e adequação), entre outras; 
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v)   O sistema de bibliotecas não se compromete com a aquisição de todas as 

solicitações, tendo a análise da demanda o objetivo de verificar a adequação 

ao acervo e às necessidades dos usuários, de forma que se faça uso racional 

dos recursos e que o processo final de compras alcance a eficácia desejada; 

vi)   A responsabilidade da seleção dos títulos adquiridos por compra será das 

bibliotecas setoriais e das coordenações de cursos; 

vii)   Ao Setor de Aquisição do Sistema de Bibliotecas da Unilab (SETA) caberá 

receber e analisar as solicitações, bem como coordenar, executar e 

acompanhar o processo de aquisição do material informacional junto à Pró-

Reitoria de Administração. Ainda é de responsabilidade do Setor de 

Aquisição o recebimento e a conferência do material adquirido e sua devida 

distribuição, de acordo com a biblioteca e o curso a ser vinculado cada 

exemplar. 

viii) Para a aquisição de quaisquer materiais é sempre recomendado o uso 

racional dos recursos financeiros, devendo-se evitar a duplicidade de títulos 

que, comprovadamente, não tenham utilização para a comunidade 

acadêmica, o que deverá ser verificado através de pesquisas periódicas de 

uso do acervo do SIBIUNI. 

 

 

4.2 Aquisição por doação 

O processo de aquisição por doação é um dos meios de formação do acervo do 

SIBIUNI, sendo adotados os mesmos critérios de seleção utilizados na aquisição por 

compra, assim como os procedimentos a seguir: 

i) Às bibliotecas setoriais caberá receber e selecionar os materiais doados; 

ii) O doador (pessoa física ou jurídica) preencherá o Termo de Doação, 

documento que regularizará o procedimento, onde será especificado o material 

a ser doado e informado os dados do doador (nome, CPF/CNPJ, telefone, e-

mail); 

iii) O Sistema de Bibliotecas da Unilab analisará a relevância e adequação do 

material para o acervo, os espaços físicos disponíveis nas bibliotecas e seu 

custo para processamento e manutenção no acervo; 
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iv) Caberá ao SIBIUNI a decisão de incorporar esse material ao acervo, 

redistribuí-lo a outras instituições ou descartá-lo; 

v) As doações que serão incorporadas ao acervo, passarão a ser de propriedade 

da Unilab e estarão sujeitas aos procedimentos técnicos e administrativos do 

SIBIUNI; 

vi) O doador deverá enviar ou apresentar antecipadamente a listagem do material 

a ser doado para uma análise prévia, evitando-se assim, caso não haja interesse 

da biblioteca no material, a recusa de caixas ou volumes; 

vii)  A entrega (depósito) de Trabalhos de Conclusão de Cursos, Dissertações e 

Teses ao SIBIUNI será considerada doação, mas terá procedimentos 

específicos a serem seguidos, conforme segue: 

1. Solicitação de Ficha Catalográfica – o processo de produção da ficha 

catalográfica poderá ser feito pelo Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA), nas abas Biblioteca → Serviços ao 

Usuários → Ficha Catalográfica. O prazo para validação da ficha será de 

no máximo três dias entre o pedido e a validação/devolução da ficha para 

o usuário, que deverá anexar a ficha no trabalho e encaminhar o trabalho 

de conclusão de curso (TCC), monografia, dissertações ou teses à 

biblioteca.  

Após o recebimento da ficha catalográfica, o aluno deverá anexar a ficha recebida logo 

após a folha de rosto do TCC, e efetuar a entrega definitiva do TCC em formato digital 

(PDF e Word) enviando para o seguinte e-mail: biblioteca@unilab.edu.br, ou 

presencialmente na Biblioteca Setorial do Campus Liberdade. No momento da entrega 

do TCC o aluno deverá entregar também uma cópia da ata de aprovação e os dois 

formulários do SIBIUNI: Declaração de Autoria (Anexo I) e Termo de autorização para 

publicação de artigos, trabalhos de conclusão de curso de graduação e 

1. especialização, dissertações e teses no portal de informação e nos 

catálogos do SIBIUNI (Anexo II), os mesmos devem estar devidamente 

preenchidos e assinados 

 

 

 

 



12 
 

4.3 Aquisição por permuta 

 

 À Divisão de Formação e Desenvolvimento do Acervo do SIBIUNI, em fase de 

criação pelo Sistema de Bibliotecas da Unilab, caberá manter um serviço de troca de 

publicações da Unilab com outras instituições congêneres, disponibilizando no site da 

biblioteca, listas com títulos a serem doados ou permutados. 

 Para a aquisição via permuta será considerado principalmente o seguinte critério: 

material não disponível comercialmente e de interesse da comunidade acadêmica, cuja 

permuta se mostre economicamente vantajosa para a instituição. 
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5 SELEÇÃO 

  

 Para atender ao propósito de seleção, o Sistema de Bibliotecas da Unilab 

estabelece as prioridades para a aquisição do seu acervo e serão utilizadas também 

metodologias quantitativas e qualitativas para tal procedimento. 

Segundo Maciel e Mendonça (2006, p. 19):  

A função seleção é da maior importância, pois implementa o que está 

formalizado na carta ou política de seleção. É, em resumo, uma das funções 

responsáveis pela formação e desenvolvimento de coleções que irão compor 

o acervo tanto quanto à forma [...] como quanto ao conteúdo. É o 

selecionador quem determina as entradas dos documentos no sistema. Se for 

bem feita, seus reflexos se darão positivamente em todos os serviços 

subsequentes, agilizando o processo de tratamento técnico e permitindo um 

bom índice de relevância quando da recuperação e utilização dos 

documentos.  

 

Serão considerados os seguintes critérios no processo de seleção do material 

informacional para composição do acervo do SIBIUNI: 

 

i) Adequação às bibliografias básicas e complementares; 

ii) Autoridade do autor e/ou editor; 

iii) Atualidade (edição atualizada); 

iv) Pertinência, ou seja, que atenda áreas de cursos oferecidos pela 

universidade; 

v) Qualidade técnica; 

vi) Quantidade (escassez) de material sobre o assunto na coleção; 

vii) Cobertura/tratamento do assunto; 

viii) Preço acessível com base no orçamento; 

ix) Idioma (língua acessível; preferencialmente, em português); 

x) Conveniência do formato do material, sendo compatível com as 

tecnologias disponíveis na instituição, evitando-se ainda material em 

formato mini ou versão pocket – de fácil extravio;  

xi) Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material; 

xii) Condições físicas do material; 

xiii) Falhas na coleção devido a exemplares extraviados. 
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5.1 Seleção qualitativa 

 

 

   Caberá ao corpo docente garantir a seleção qualitativa dos materiais, seleção esta 

que trata do conteúdo do documento. É recomendável que seja realizada através do 

julgamento de especialistas da área. A seleção qualitativa deverá observar também as 

bibliografias apresentadas nos Projetos Políticos Curriculares, os quais já tiverem sido 

aprovados em instâncias institucionais.  

 Aos bibliotecários do Sistema de Bibliotecas da Unilab compete auxiliar na 

busca de novos materiais em diversas fontes de informação.  

 

5.2 Seleção quantitativa  

 A seleção quantitativa baseia-se em dados estatísticos, levando-se em 

consideração: tamanho da coleção, assunto, idade, clientela, espaço físico para 

comportar o acervo. Importante ressaltar o atendimento às diretrizes do Ministério da 

Educação e que, os métodos quantitativos não devem ser tomados isoladamente, e deve-

se levar em consideração, também, o estudo de uso das obras do acervo do SIBIUNI, 

que deverá ser realizado periodicamente. 

 O SIBIUNI aponta os seguintes critérios para estabelecer a quantidade de 

exemplares dos títulos do seu acervo, na modalidade compra: 

i) Serão adquiridos os títulos das bibliografias básicas e complementares. Para a 

bibliografia básica recomenda-se o mínimo de 03 (três) e o máximo de 5 (cinco) 

títulos por unidade curricular (disciplina). A quantidade de exemplares deverá ser 

baseada na proporção indicada no instrumento atual de avaliação de cursos de 

graduação presencial e à distância (MEC/INEP/DAES/SINAES), conforme o 

número de vagas anuais pretendidas/autorizadas, contanto que atendida a 

proporção mínima de 1 (um) exemplar por unidade curricular para cada 7 alunos. 

Já para a bibliografia complementar recomenda-se a indicação de no mínimo 3 

(três) títulos por unidade curricular, com 2 (dois) exemplares para cada título, 

exceto quando houver pedido expresso justificando a necessidade de aquisição de 

um número maior de exemplares, sendo a análise e decisão final do SIBIUNI; 

ii) Livros estrangeiros de outros idiomas serão adquiridos quando não existir 

adequada tradução em português. Recomenda-se que eles sejam indicados como 
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bibliografia complementar, pois a quantidade a ser adquirida será de 2 (dois) 

exemplares para cada título; 

iii) Livros eletrônicos serão avaliados pelo SIBIUNI e coordenador de curso, levando 

em consideração os mesmos critérios para aquisição de livros impressos; 

iv) Quando comprovada a necessidade, multimeios (CD-ROM, DVD, fitas de vídeo 

etc.) serão adquiridos; 

v) Devido ao acesso on-line rápido e pontual sobre o uso corrente de termos 

nacionais (sinônimos de palavras), a recomendação para a compra de dicionários 

de língua portuguesa é de 01 (um) exemplar para cada biblioteca setorial; 

vi) A aquisição de periódicos (eletrônicos ou impressos) será efetuada de acordo 

com as sugestões encaminhadas pelas coordenações dos cursos e apenas uma 

assinatura por título. Deverá ser feita anualmente uma avaliação nas estatísticas 

de uso dos periódicos correntes com o objetivo de obter subsídios para tomada de 

decisão nas renovações dos mesmos. A listagem dos títulos com seu respectivo 

uso será encaminhada às coordenações dos cursos com o intuito de realizar: a 

manutenção dos títulos já adquiridos; o cancelamento de títulos que já não 

atendem às suas necessidades e, por último, a inclusão de novos títulos 

necessários para o desenvolvimento do conteúdo programático e/ou atualização 

do mesmo. 

 

 Todas as sugestões deverão ser encaminhadas à biblioteca via e-mail 

(biblioaquisicao@unilab.edu.br) ou Pergamum.  
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6 AVALIAÇÃO E INVENTÁRIO 

 

O SIBIUNI procederá a avaliação do seu acervo, a cada biênio, empregando 

para isto, métodos quantitativos e qualitativos a fim de manter seu acervo 

permanentemente atualizado, de forma a atender às necessidades informacionais da sua 

comunidade de usuários. 

Essa avaliação deverá ser responsabilidade da Divisão de Formação e 

Desenvolvimento de Coleções do SIBIUNI, utilizando, para isto, dados de relatórios 

gerados pelo sistema de automação da biblioteca – Pergamum, dados obtidos após 

realização periódica de inventários e os estudos de uso e usuários que deverão ser 

realizados periodicamente pelo Núcleo de Serviços aos Usuários. O inventário do 

acervo constitui-se na verificação dos itens que compõem o acervo das bibliotecas, 

devendo ser realizado preferencialmente com periodicidade de um ou dois anos. 

Esse processo permanente, possibilitará traçar diretrizes quanto à aquisição, 

obsolescência, desbastamento e descarte das coleções que constitui o acervo do 

SIBIUNI. Deverá ser executado pautado nos seguintes critérios: 

i) Análise das áreas que necessitam de atualização das coleções (quantidade de 

exemplares, títulos) de acordo com as bibliografias constantes nos PPCs e 

quais as áreas de pesquisa se encontram com defasagem de material 

informacional; 

ii) Estatística de uso do acervo (empréstimo e consulta): a análise estatística do 

uso do material permitirá a determinação dos títulos que requerem mais 

exemplares e aqueles cuja duplicação é desnecessária. Caso seja confirmada 

a subutilização dos materiais informacionais em alguma área, o SIBIUNI 

deverá certificar-se quais são as causas dos problemas; 

iii) Verificação se os materiais, existentes nas listas de bibliografias dos PPC 

recomendadas e/ou adotadas, se encontram nas bibliotecas e caso não 

existam, se devem ser adquiridos ou não após análise circunstanciada; 

Sugestões dos usuários: analisar a sugestão de aquisição para compor o acervo e 

se as sugestões satisfazem os mesmos coletivamente, assim como, averiguar 
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i) e monitorar através de consultas as mudanças de interesses por parte da 

comunidade acadêmica; 

Após a avaliação, faz-se necessário a divulgação das recomendações que 

deverão ser implementadas para as devidas correções dos erros verificados.  

 

6.1 Seleção negativa 

 

 A fim de tornar o acervo de alta qualidade e dinâmico, atendendo às 

necessidades informacionais da comunidade acadêmica, é necessário que ele se 

desenvolva racionalmente.  

Dessa forma, recomenda-se, após a avaliação de coleções, que seja realizado 

uma seleção negativa do acervo, ou seja, avaliar os itens que se encontram nas 

bibliotecas, se estão defasados, desatualizados ou não são utilizados pelos usuários do 

SIBIUNI.  

O desbastamento é a retirada de documentos pouco utilizados pelos usuários, de 

uma coleção de uso pouco frequente, para outros locais, que não a biblioteca, como 

depósitos criados especificamente para este fim, já que deverão atender a todas as 

condições para manutenção do acervo bibliográfico. (MACIEL; MENDONÇA, 2006, 

p.25). 

O desbastamento pode ser de três tipos: conservação, remanejamento e descarte. 

A conservação de material ficará a cargo do setor de restauração e conservação 

do acervo, ainda a ser criado pelo Sistema Integrado de Bibliotecas e promoverá a 

recuperação do estado físico de materiais que tenham seu conteúdo comprometido pela 

ação do tempo, do mau uso e da ação de micro-organismos, como parasitas e fungos. 

O remanejamento ou deslocamento, é feito após análise cuidadosa da relação 

custo/benefício da retirada provisória do material da coleção, a fim de obter espaço para 

a coleção ativa. O material remanejado é levado para um local de acesso limitado, 

ficando à disposição do Sistema Integrado de Bibliotecas para eventual reincorporação 

ao acervo, caso se julgue necessário.  

Já o descarte, é a retirada definitiva do material do acervo da biblioteca, com a 

correspondente baixa do registro do mesmo no sistema de automação. Esse 

procedimento deverá ser justificado através de formulário próprio especificando 

detalhadamente os motivos para tal exclusão, considerando seguintes critérios: 
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inadequação, desatualização, condições físicas e duplicatas. Se o material for 

considerado de grande valor e não disponível no acervo, ele será encaminhado para 

restauração. Para a efetivação do descarte, o material será submetido antes à avaliação 

de Comissão a ser constituída pela Direção do Sistema de Bibliotecas. Esta comissão 

será constituída também por membros docentes indicados por cada um dos institutos, 

contemplando assim, todas as áreas do conhecimento. 

Para os materiais que serão descartados, a exclusão e sua justificativa deverá ser 

feita, também, no sistema de automação (Pergamum) do SIBIUNI e levará em 

consideração obras desatualizadas e que foram substituídas por edições mais recentes e 

as que tiverem excesso de duplicatas. 
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7 PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ACERVO 

 

A preservação e a conservação de itens no acervo requerem procedimentos 

específicos por parte das bibliotecas para manter o acervo em condições de uso e de 

higiene, favorecendo o manuseio pela equipe interna e pelo os seus usuários. O livro é 

sensível a agentes deteriorantes como umidade, pragas, calor, luminosidade e processos 

químicos como a acidez. Pode ser deteriorado por dois processos, mecânico ou químico. 

Assim como outras atividades, a preservação, conservação e restauro do acervo 

bibliográfico da UNILAB deve possuir uma política específica, fazendo, desta forma, 

parte integrante da Política de Formação e Desenvolvimento do Acervo. Todas as 

decisões, critérios, procedimentos e responsabilidades para a execução das atividades 

devem ser especificadas no documento Política de Preservação Conservação e Restauro. 
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8 ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

A cada biênio, as diretrizes para o desenvolvimento de coleções deverão ser 

revisadas e, se necessário, atualizadas com a finalidade de garantir sua adequação aos 

interesses da comunidade acadêmica, aos objetivos do Sistema de Bibliotecas e à 

missão da instituição. 

Entretanto, como processo dinâmico e flexível, sempre que se fizerem 

necessários ajustes e adendos às políticas de formação e desenvolvimento de coleções 

do SIBIUNI, estas deverão ser inseridas ao documento, desde que, essas alterações 

sejam autorizadas pela comissão responsável por este processo.  

Os casos omissos neste documento, deverão ser analisados pela Comissão 

responsável pela política do desenvolvimento de coleção, formação, desbastamento, 

preservação, conservação, restauro e atualização do acervo do Sistema de Bibliotecas da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Portaria GR N.   

497 de 19 de junho de 2017. 
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