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INTRODUÇÃO 
 

Este documento formaliza os procedimentos administrativos e 

estabelece critérios administrativos referentes à seleção, aquisição e ao 

desenvolvimento de coleções que compõem o acervo da Biblioteca da 

Faculdade CEPEP, proporcionando um instrumento para gerenciar os conflitos 

em torno da coleção, como também para planejar e avaliar a formação ideal 

deste acervo a fim de que se possa garantir a continuidade dos critérios 

estabelecidos pela Faculdade. É, portanto, fundamental e necessário para o 

planejamento da coleção, para que ela possa crescer de forma consistente 

tanto quantitativa quanto qualitativamente. 
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1 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 
 

O desenvolvimento da coleção deve focar os interesses e necessidades 

dos usuários das Bibliotecas da Faculdade, de forma a facilitar o acesso, 

recuperação e disseminação das informações. 

A Política de Desenvolvimento de Coleções tem como finalidade orientar 

o Bibliotecário para que ele possa desenvolver e atualizar o acervo deixando 

clara a filosofia e os objetivos da Instituição.  

 A cada 02 (dois) anos, a Política de Desenvolvimento de Coleções 

poderá ser revisada, com a finalidade de garantir sua adequação à comunidade 

acadêmica, aos objetivos da biblioteca e aos da própria Instituição.  

 

2 OBJETIVOS 
 

a) Permitir a formação de coleções de acordo com a missão da Instituição e da 

Biblioteca; 

b) Propiciar crescimento racional e equilibrado do acervo; 

c) Determinar critérios para selecionar e adquirir material bibliográfico, 

adequando o acervo aos objetivos educacionais; 

d) Estabelecer diretrizes para a avaliação da coleção; 

e) Determinar critérios para o desbaste e descarte de materiais com a devida 

justificativa e finalidade após descarte; 

f) Atender recomendações do MEC de acordo com as características de cada 

curso oferecido pela instituição; 

g) Determinar critérios para duplicação de títulos; 

h) Estabelecer formas de intercâmbio de publicações. 

 

3 COMISSÃO 
 

Para efetivação da política de desenvolvimento será constituída uma 

comissão composta pela responsável da Biblioteca e por representantes do 

corpo docente, pois estes são os melhores conhecedores da literatura em suas 

áreas de atuação, com a finalidade de selecionar futuras aquisições, 

remanejamentos, e descartes dos documentos. 
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4 FORMAÇÃO DO ACERVO 
 

A Biblioteca da Faculdade– CEPEP possuem seu acervo direcionado 

para os Cursos de Graduação, Pós-graduação que estejam oferecidos na IES.   

A formação do acervo da Biblioteca é composta de materiais 

bibliográficos e especiais utilizados nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão abrangendo obras de referência, livros, periódicos e audiovisuais. 

 

4.1 CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO DO ACERVO 

 

Os títulos adquiridos são a priori referentes às obras que fazem parte 

dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC). As aquisições dos títulos 

obedecem aos critérios descritos na seleção qualitativa e quantitativa. Sendo 

necessária a obediência em relação às recomendações do Ministério da 

Educação (MEC) através dos instrumentos de avaliação do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

 

Os outros tipos de aquisição poderão ser feitos por doação ou permuta. 

 

4.1.1 Critérios de seleção para compra e doação 
 

● Adequação do material aos objetivos educacionais da Instituição; 

● Qualidade do conteúdo; 

● Autoridade do autor/editor; 

● Demanda; 

● Atualidade da obra; 

● Quantidade (excesso/escassez de obras) sobre o assunto na 

Biblioteca; 

● Idioma acessível; 

● Condições físicas do material. 

 

 

 

4.1.2 Seleção qualitativa 
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É de responsabilidade do corpo docente a seleção dos itens a serem 

incorporados ao acervo que compõem a bibliografia básica e complementar, 

dos cursos da Instituição, pelo domínio e conhecimento dos conteúdos em 

suas respectivas áreas 

 

4.1.3 Seleção quantitativa 
 

4.1.3.1 Bibliografia básica 

 

Serão adquiridos todos os títulos da bibliografia básica de cada 

disciplina, de acordo com o Instrumento de Avaliação de Cursos de 
Graduação. 

 

4.1.3.2 Bibliografia complementar 

 

Serão adquiridos todos os títulos da bibliografia complementar de cada 

disciplina, de acordo com o Instrumento de Avaliação de Cursos de 
Graduação. 

 

4.1.3.3 Outras obras 

 

Obras que não estão indicadas nos Planos de Ensino poderão ser 

incorporadas ao acervo por indicação de representantes da comunidade 

acadêmica. Essa oferta poderá ampliar as possibilidades de pesquisa e até 

complementar as áreas do conhecimento, permitindo uma maior diversidade de 

títulos e autores. Será adquirido inicialmente um exemplar, se identificada uma 

maior demanda, o bibliotecário poderá solicitar uma complementação desses.  

 

4.1.3.4 Coleção de referência 

 

Material que permanece na biblioteca para consulta local. 

Abrange materiais como enciclopédias, dicionários gerais e 

especializados, vocabulários, entre outros. É necessária que haja sempre uma 
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atualização em função das peculiaridades próprias do material. Obras com 

periodicidade anual deverão ser trocadas a cada nova edição. 

 

4.1.3.5 Periódicos 

 

Deverá ser feita, anualmente, avaliação para que se decida sobre a 

renovação dos títulos. Caso não haja uma demanda justificável no período, a 

renovação não deverá ser efetuada. Com relação às novas assinaturas deve-

se levar em conta o número de periódicos na mesma área já disponíveis na 

coleção. 

 

4.1.3.5.1 Seleção da coleção de periódicos 

 

Será feita uma avaliação estatística de uso dos periódicos correntes com 

o objetivo de colher dados 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 o cancelamento daqueles 

que já não atendem às suas necessidades; inclusão de novos títulos 

necessários e/ou atualização; manutenção dos títulos já adquiridos. 

 

4.1.3.5.2 Critérios de inclusão ou cancelamento de títulos 

 

a) Inclusão: quando houver implantação de novos cursos ou por indicação 

dos Coordenadores e/ou professores. 

 

b) Cancelamento: quando não mais existir interesse no título pelo Curso por 

motivos devidamente justificados ou por baixa demanda.  

 

Obs.: No caso de cancelamento e/ou inclusão de títulos deverá ser enviado à 

biblioteca correspondência interna pelo solicitante. 

 

 

4.1.3.5.3 Jornais e revistas de caráter informativo 
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A biblioteca deverá possuir Jornais em seu acervo, ao menos 1 (um) 

título de circulação local, e 1 (um) título de circulação nacional.  

No que se refere à revistas de caráter informativo, deverá possuir no seu 

acervo no mínimo 1 (um) título. 

  

4.1.3.6 Audiovisuais 

 

Serão adquiridos materiais não convencionais (CD-ROM, DVD, etc.), 

quando comprovada a necessidade destes para o desenvolvimento do ensino, 

pesquisa e extensão.  

 

4.1.3.7 Produção técnica e científica 

 

Será incorporada ao acervo a produção técnica-científica do corpo 

docente e discente da Instituição.  

 

4.1.3.7.1 Produção de docentes 

 

Serão incluídas publicações de caráter científico impressos e 

eletrônicos, como artigos de periódicos, teses, dissertações, trabalhos 

apresentados em eventos, capítulos de livros, etc. de autoria de professores 

que compõem o quadro docente da Instituição.  

 

4.1.3.7.2 Produção de discentes 

 

Será incluído no acervo somente 1 (um) exemplar de Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) com conceito de 9 a 10 e que estejam 

normalizados conforme as orientações da ABNT para área de documentação 

(referência, numeração progressiva, formatação, etc.)  

 

 

 

4.1.3.8 Doação 
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Não serão inseridos ao acervo da biblioteca novos materiais 

exclusivamente porque foram recebidos de forma espontânea. Após criteriosa 

análise cada Biblioteca poderá dispor do material doado da seguinte forma: 

 

a) incorporá-las ao acervo; 

b) doá-las e/ou permutá-las com outras instituições; 

c) descartá-las; 

d) devolver ao doador. 

 

4.1.3.8.1 Doações solicitadas pela Biblioteca 

 

A Biblioteca da Faculdade poderá solicitar doações, quando as 

publicações forem editadas por órgãos públicos. Para os materiais que não 

estão disponíveis no mercado para compra e que constem em bibliografia 

básica e complementar ou, ainda, que seja sugestão de aquisição, será 

solicitada a doação às instituições governamentais e privadas, entidades 

científicas e culturais que publicam os mesmos.  

 

4.1.3.8.2 Doações oferecidas às Bibliotecas 

 

A biblioteca deve orientar e esclarecer ao doador de que a seleção da 

obra e o seu tratamento se realizarão de acordo com a relevância do seu 

conteúdo e que a seleção é de competência da Comissão. 

 

O doador deverá preencher um formulário (anexo) em que fica ciente 

que as obras passarão por critérios de seleção equivalentes aos de material 

adquirido para serem incorporados ao acervo. O Bibliotecário deve ter o 

cuidado de explicar ao doador que a seleção e o tratamento se realizarão de 

acordo com a política estabelecida pela Biblioteca. 

 

Livros, obras de referência e recursos audiovisuais poderão ser 

incorporadas desde que estejam enquadradas nos seguintes critérios:  

a) bom estado físico do documento;  

b) adequação do conteúdo do documento para a comunidade acadêmica;  



11 
 

c) atualização do tema abordado no documento.  

 

Os periódicos doados deverão seguir os seguintes critérios para serem 

inseridos no acervo: só serão aceitos periódicos que já existam na coleção da  

Biblioteca para preencher possíveis falhas na coleção e se não houver o título, 

a Biblioteca deverá recusar o recebimento. 

 

A cada 2 (dois) anos cada Biblioteca realizará estatísticas de uso de 

periódicos correntes com o objetivo de tomada de decisão sobre 

renovação/cancelamento ou possível troca de título. 

 

5 INTERCÂMBIOS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 
 

Os títulos que forem recebidos como ofertas de permuta deverão ser 

submetidos aos mesmos critérios de seleção dos demais.  Entretanto deverá 

ser também considerado: 

 

a) Publicações de áreas de pesquisa, ensino e extensão, relevantes à 

Faculdade e provenientes de instituições reconhecidas na área em questão; 

b) Disponibilidade de material da instituição para realização da permuta. 

 

6 DESBASTE E DESCARTES 
 

O descarte do material do acervo deverá ser feito, a princípio, de três em 

três anos depois de ponderada avaliação. 

 

6.1 DESCARTE 

 

Processo onde o material bibliográfico, após ser analisado, é retirado do 

acervo ativo, possibilitando economia de espaço. Este material será doado a 

outras instituições ou será encaminhado para reciclagem caso as condições 

físicas não sejam boas e/ou o conteúdo esteja desatualizado.  

Deve-se levar em consideração: 
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a) Livros: 
 

• Inadequação do conteúdo do material em relação às áreas de 

composição do acervo; 

• Obras em línguas inacessíveis; 

• Obras em que os conteúdos já foram superados por novas edições e 

que não sejam consideradas de valor histórico; 

• Obras em condições físicas inadequadas - após análise do conteúdo 

e relevância da obra, esta deverá ser recuperada se for considerada 

de valor e não disponível no mercado para substituição; 

• Obras não consultadas há mais de 5 anos;  

• Obras com número excessivo de exemplares. 

 

b) Trabalhos acadêmicos 
 

Poderão ser desbastados ou descartados após cinco anos com 

anuência do coordenador do curso. 

 

c) Periódicos  
 

• Coleções não correntes que não apresentem demanda; 

• Periódicos recebidos em duplicata; 

• Periódicos de caráter informativo e/ou de interesse temporário (ex. 

Veja, Isto é, Exame, etc.). Preservar-se somente os fascículos dos 

últimos 5 anos em relação ao ano corrente. 

• Periódicos em condições físicas inadequadas - após análise do 

conteúdo e relevância da obra, esta deverá ser recuperada se for 

considerada de valor e não disponível no mercado para substituição; 

• Periódicos informativos semanais com mais de 1 (um) ano. 

 

 

 

d) CD-ROMs, DVDs, VHS e outros materiais não-convencionais  
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Esses materiais deverão ser avaliados a cada 2 (dois) anos para 

verificação da integridade física dos mesmos. Serão descartados somente os 

que estiverem danificados ou que o assunto seja considerado sem relevância.  

 

6.2 DESBASTE 

 

O desbastamento é o processo pelo qual se retira do acervo ativo títulos 

e exemplares, para remanejamento ou para descarte. Este é um procedimento 

contínuo e sistemático, ocorrendo sempre devido à necessidade de um 

processo constante de avaliação da coleção; e deve ser feito de acordo com as 

necessidades da biblioteca para manter a qualidade de seu acervo. O 

desbastamento deverá ser feito em parceria com docentes/especialistas e 

bibliotecários.  

 

7 REMANEJAMENTO 
 

O remanejamento se baseia em retirar obras do acervo ativo e 

armazenar em outro espaço, que poderá se denominar de Coleções Especiais. 

Os critérios para as obras serem incorporadas nas Coleções Especiais são os 

de que as normas devem ter data de publicação com defasagem de 60 anos 

em relação ao ano corrente. Também havendo necessidade de abrir mais 

espaço para novos materiais no acervo, as coleções que num período de 5 

anos não tenham sido consultadas ou emprestadas poderão ser remanejadas. 

 

7.1 TRANSFERÊNCIA 

 

Depois de analisado, o livro será colocado à disposição para 

transferência para  outras bibliotecas. Para ser incorporada ao acervo da 

Biblioteca receptora/destino deverão ser adotados os mesmos critérios de 

seleção aplicados às demais doações. (Anexo) 

 

 

8 REPOSIÇÃO DE OBRAS 
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Obras danificadas que não oferecem conserto adequado, ou 

extraviadas, não serão repostas antes de se verificar: demanda do título; 

número de exemplares existentes; cobertura do assunto por outros títulos; e, 

possibilidade de adquirir uma obra mais atualizada. 

Para os materiais desaparecidos, a reposição será baseada na 

demanda, importância e valor do título, número de exemplares existentes e 

edição mais atualizada.  

Os materiais danificados, mas que são de caráter histórico serão 

retirados do acervo e encaminhados ao Acervo de Coleções Especiais.  

 

9 FONTES DE SELEÇÃO 
 

Para selecionar o material a ser comprado além das listas enviadas 

pelos professores, deve-se recorrer a catálogos de editores e livreiros, site de 

editoras e sugestão de usuários, de livrarias e de outras bibliotecas. 

 

10 PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATERIAIS 
 

Os materiais bibliográficos danificados serão restaurados na própria 

biblioteca. 

Os documentos de maior utilização e que constam em bibliografia serão 

avaliados semestralmente, sendo retirados do acervo e encaminhados para 

restauração fora da Instituição.  

 

11 AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO 
 

As Bibliotecas continuarão a realizar o inventário do seu acervo 

anualmente e, de três em três anos, o acervo deverá ser observado para 

análise e tomada de decisão à luz da Política de Desenvolvimento de Coleções 

para assegurar o crescimento consciente. Exceto os periódicos, que serão 

avaliados de 5 em 5 anos. 
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CONCLUSÃO 
 

Este documento abrange objetivamente uma Política de 

Desenvolvimento de Coleção, com ele a Biblioteca visam oferecer aos seus 

usuários um acervo de qualidade, equilibrado, atualizado e que atenda 

satisfatoriamente às suas necessidades. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODELOS - DOAÇÃO 
 
a) Recibo de aceitação de doações 

 

A biblioteca _________________ aceita e reconhece como doação 

incondicional ao seu acervo o(s) item (ns) abaixo relacionado (s), doados por 

_________________________ e concorda em administrá-lo (s) de acordo com 

as políticas estabelecidas para as doações. 

Fortaleza,   /   /    

 

Relação dos materiais doados 

  

 
 
b) Formulário para doação de materiais 

 

 

Eu, _______________________ abaixo assinado, por este documento transfiro 

incondicionalmente à Biblioteca da Faculdade - CEPEP, todos os meus direitos 

sobre os materiais doados nesta data, conforme relação em anexo. Declaro, 

também, ter tomado ciência e estar de acordo com a política adotada pela 

biblioteca em relação às doações. 

 

 

Fortaleza,     /     /          Assinatura 
 
_______________________________________________________________ 
 



 
 

  

TERMO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
(Deve ser emitido em 2 vias – uma para o setor de origem e outra para o receptor) 

 
 
SOLICITAÇÃO 
 
Código do material________________________________________________ 

Setor de Origem _________________________________________________ 
Descrição do Material: 

Justificativa _____________________________________________________ 
Solicitante: _______________    Responsável Setor Destino* _____________ 
Nome: _____________________     Nome: ___________________________ 

Data: ___________________     Data: _______________________________ 

 
AUTORIZAÇÃO 
 
De acordo com a Política de Desenvolvimento de Coleções e Regimento Interno Das 

Biblioteca da Faculdade-CEPEP, autorizo pelo presente documento, a transferência do 
material descrito neste termo, para o Setor Destino descrito acima. 

 
-------------------------------------------- 

Responsável Setor Origem 
Nome: ________________________ 
Data_________________________ 

 
 
CIENTE DA TRANSFERÊNCIA 
Somente após o ciente da transferência que o bem será efetivamente transferido no 

sistema Autobib e, consequentemente poderá ser transferido fisicamente. 
 

_______________________________ 

 
Nome: _________________________ 

Responsável Setor de Origem 
Data ____________________ 

 
______________________________ 

Responsável Setor de Origem 

Data ____________________ 



 
 

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – MATERIAIS 
BIBLIOGRÁFICOS 

 
 
 
Eu, ______________________________________ até esta data responsável 
pelos materiais bibliográficos da Biblioteca ______________________, declaro 
estar transferida a responsabilidade sobre os mesmos para a Biblioteca 
_______________________ para a IES/BTCA ____________ que passará a 
ter inteira responsabilidade pela guarda, uso e controle dos mesmos. 
 
 
 
 
 

Bibliotecária 
Data 

 


