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1  APRESENTAÇÃO 

A Biblioteca da Faculdade da Região Serrana - FARESE, adiante “Biblioteca Graça 

Aranha”, instituída e mantida pelo Instituto de Ensino Superior da Região Serrana - 

IESRS é um órgão de apoio às atividades acadêmicas, em todos seus níveis que lhe 

forem propostas. 

Neste plano certifica a política de atualização e expansão do acervo, conseguinte, no 

documento  “Políticas de Acervo - Desenvolvimento de Coleções”, estabelece 

parâmetros detalhados que norteiam o desenvolvimento de coleções e 

seleção/aquisição de documentos para composição do acervo bibliográfico, e os que 

atendem as políticas no quesito inadequação, desatualização a realização de doação, 

para potenciais receptores das obras. Sempre com o objetivo de atender as 

necessidades dos cursos oferecidos no momento, conforme o plano de 

Desenvolvimento da Instituição (PDI) e as exigências do MEC.  

A Biblioteca da Faculdade encontra-se informatizada, com o intuito de oportunizar o 

acesso à informação pelos usuários. Ela está interligada por redes operacionais de 

informação de dados, possibilitando a pesquisa de qualquer assunto e possui 

terminais próprios para consulta, acesso em www.farese.com.br/biblioteca “Consulta 

online ao acervo”. A Biblioteca possui o sistema Multiacervo, seguindo todos os 

processos de classificação, assunto e tombamento, esse sistema permite o controle 

de empréstimos, reservas, multas, impressão de relatórios do setor e controle de livros 

em atraso. 

O acervo impresso encontra-se catalogado, informatizado e organizado em estantes 

de aço. O sistema de classificação é o de classificação decimal universal (CDU) e está 

sendo executada pelo programa MultiAcervo Versão 23.1 da Empresa PensaB. 

Vinculada ao Sistema Mentor Web. Como diferencial, possuímos livros em Braille para 

pessoas com necessidades especiais. E como recurso inovador, destacamos a 

pesquisa em Totens distribuídos pela IES.  Biblioteca Virtual Pearson e Minha 

Biblioteca pelo portal Universa. 

http://www.farese.com.br/biblioteca
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Oferece também, ambientes acessíveis e um software específico Dosvox para atender 

aos portadores de necessidades especiais. É um software gratuito instalado em um 

computador na Biblioteca, que foi desenvolvido pelo Núcleo de Computação 

Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O sistema operacional 

DOSVOX permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador comum (PC) para 

desempenhar uma série de tarefas, adquirindo um nível de independência no estudo 

e no trabalho, assim, esse software auxilia em pesquisas bibliográficas e 

desenvolvimento de trabalhos para caso haja algum aluno com essa deficiência. 

Todos os equipamentos de uso da biblioteca passam por manutenções preventivas e 

corretivas mantendo as condições para o seu uso. O espaço da biblioteca é avaliado 

pela comunidade acadêmica por meio das avaliações realizadas pela CPA.  

 

2  OBJETIVOS 

Para a formação do acervo, o material bibliográfico deve ser rigorosamente 

selecionado, observando os critérios estabelecidos no plano de atualização do acervo. 

A função do serviço de aquisição da Biblioteca da FARESE é divulgar entre os 

docentes as novidades editoriais. Serão utilizadas diversas fontes de informação, 

contidas no plano de atualização do acervo. 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Apresentar as diretrizes de planejamento para aquisição, atualização, expansão, 

renovação e manutenção do acervo (Livros e Periódicos) para os Cursos de 

Graduação presencial e EAD. Possibilitar a formação de coleções de acordo com os 

objetivos da Instituição de Ensino e a disponibilidade dos recursos financeiros, 

permitindo um processo de seleção sistematizado e consistente, propiciando o 

crescimento racional e equilibrado das diferentes áreas do acervo que dão suporte ao 

ensino, iniciação à pesquisa e extensão.  
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2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar diretrizes de planejamento para a aquisição, atualização e 

manutenção do acervo da biblioteca para os cursos de graduação; 

 Identificar e substituir objetos extraviados das bibliografias; 

 Verificar atualizações em leis e normas conforme bibliografia de cada curso; 

 Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo baseado nas 

necessidades dos cursos; 

 Destacar a responsabilidade do corpo docente nas aquisições, em vista serem 

conhecedores do conteúdo. 

 
 
 

3  FATORES PERTINENTES PARA A ATUALIZAÇÃO DO ACERVO  

3.1  FORMAÇÃO DO ACERVO 

A formação de coleções é um trabalho que envolve etapas.  O presente trabalho tem 

como propósito na biblioteca cujo acervo é composto das bibliografias (básicas e 

complementares) disponíveis no formato impresso e eletrônico (acervo físico, Minha 

Biblioteca e Biblioteca Virtual Pearson), constante nas ementas das disciplinas dos 

cursos de graduação. 

Partindo do princípio de que a biblioteca é um organismo em crescimento, não se 

pode omitir a adequação do espaço orgânico e também os recursos de infraestrutura 

(equipamentos de apoio, suporte físico, recursos tecnológicos), como forma de 

cumprir a sua missão institucional adequadamente. 

Devido às restrições orçamentárias e à grande quantidade de documentos produzidos 

nas diversas áreas do conhecimento, tornar-se impossível para qualquer biblioteca 

universitária adquirir todo o material bibliográfico disponível no mercado editorial. 

Sendo assim, a Biblioteca estabeleceu as seguintes prioridades para aquisição de 

material bibliográfico:  
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 Bibliografia básica e complementar de livros e obras de referência para 

os cursos de graduação em fase de reconhecimento, implantação; 

 Aquisição da biblioteca virtual da PEARSON; 

 Aquisição do MINHA BIBLIOTECA; 

 Assinaturas de periódicos de referência, cujos títulos já fazem parte da 

lista básica, conforme indicação dos docentes. Com a autorização junto 

a Direção; devido a grande maioria dos títulos serem de acesso online e 

gratuito; 

 Reposição de obras desaparecidas e/ou danificadas; 

 Documentos para desenvolvimento de pesquisa desde que vinculada a 

FARESE.  

 

4  AÇÕES ESTRATÉGICAS   

Com o volume crescente de publicações; os custos valorados dos materiais 

bibliográficos; a deficiência de sistemas de aquisição cooperativa eficientes; a 

fragilidade do COMUT (suspensa comutação de publicações internacionais), a 

Biblioteca não pode descartar a relevância da aquisição por doação e permuta, aliado 

a compra. No entanto, mais uma vez, é preciso salientar que todo o processo de 

aquisição deve ser centralizado via Biblioteca com ações, descritas a seguir. 

4.1  TIPOLOGIA DO ACERVO - INDICAÇÕES - SELEÇÃO 

As indicações de aquisições são de responsabilidade dos docentes, estes 

representados pelos seus respectivos Coordenadores, Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) de cada curso, extensiva à comunidade acadêmica, salvo situações 

extraordinárias em que a própria bibliotecária indique referências bibliográficas que 

sejam de interesse institucional. Manter o acervo atualizado faz parte do esforço 

constante para a existência da biblioteca, haja vista ser um ponto sensível ter este 

acervo sempre em sintonia com a atualidade e transformações dos recursos 

informacionais. Na Biblioteca o acervo é formado por: 
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 Obras de referências (dicionários linguísticos, literários, bibliográficos e 
especializados, etc.); 

 Livros (Bibliografias básica, complementar, formato impresso, eletrônico - 
Biblioteca Virtual Pearson, MINHA BIBLIOTECA e braille, etc.) ; 

 Periódicos (revistas especializadas e gerais, jornais etc.); 

 Trabalhos finais de conclusão de curso (Artigos, Relatos de Experiência, 
Relatórios de estágios, entre outros); 

 Multimeios (CD-ROM e DVD’s); 

 Documentos de gestão do setor; 

 Todas as publicações editadas pela instituição (Revista Interdisciplinar da Farese, 
se houver número impresso). 

 

4.2  QUANTIDADE DE EXEMPLARES 

Toda seleção do acervo da Biblioteca está alinhada com a Proposta Pedagógica de 

Curso e com o Relatório de Adequação da Bibliografia Básica e Complementar do 

acervo do curso - NDE, atendendo as necessidades básicas de cada curso.  

 

Cursos de Graduação Presencial: 

A Bibliografia básica é composta por 03 títulos relevantes e obrigatórios para o 

desenvolvimento intelectual do aluno, e 06 (seis) exemplares cada. Todos os livros 

deverão estar tombados e informatizados para consulta e 01 (um) exemplar deverá 

permanecer no acervo da Biblioteca com tarja vermelha na lombada. Em alguns 

casos, os títulos poderão ser comprados em menor número de exemplares, na 

realidade desta IES, comumente são 05 exemplares. E obrigatoriamente os títulos 

deverão estar no Minha Biblioteca e/ou Biblioteca Virtual Pearson. Se não estiverem 

disponíveis nas bibliotecas virtuais, cada título deverá ter uma quantidade maior de 

exemplares, decidido junto a Direção e NDE. 

E pela bibliografia complementar a seleção é composta por até 05 títulos relevantes, 

referidas nos programas das disciplinas. Serão adquiridos de 02 (dois) a 03 (três) 
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exemplares de cada título, de acordo com as possibilidades e demanda da Biblioteca, 

exceto nos casos em que haja pedido expresso efetuado pelos solicitantes que 

justifiquem a necessidade de um número maior de exemplares. 02 desses títulos pode 

ser exclusivamente online, indicados no MINHA BIBLIOTECA, e/ou na Biblioteca 

Virtual PEARSON. 

Aos livros que não pertencem aos planos de ensino serão adquiridos de 01 a 03 

exemplares desse material, de acordo com as possibilidades e demanda da 

Biblioteca. Constituem condições deste trabalho: 

Critérios Títulos Exemplares Observação 

Bibliografia Básica 03 06 Físicos e obrigatoriamente 
online 

Bibliografia Complementar 05 02 Físicos e dois títulos serem 
online 

Livros não pertencentes aos 
planos de ensino 

03 01 a 03 Físico e/ou online 

 

Cursos de Graduação a Distância: 

A bibliografia básica, 03 títulos e bibliografia complementar, 5 títulos, serão 100% 

online, a forma de acesso é via Portal Graduação EAD: http://ava.ead.farese.edu.br/, 

e o manual de 1º acesso, encontra-se em: 

https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-da-biblioteca/ 

 

5  ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

Um trabalho em equipe transforma-se em resultados satisfatórios, em conjunto entre 

a biblioteca, coordenações de curso e professores, todos envolvidos e participativos 

colaboram com as indicações de livros textos e bibliografias para as disciplinas de 

cada semestre. A sugestão de compra de material bibliográfico pode ser realizada a 

qualquer momento seja por e-mails ou caixa de sugestões (CPA) disponível na 

http://ava.ead.farese.edu.br/
https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-da-biblioteca/
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Biblioteca. E semestralmente, reuniões com as coordenações dos cursos e com o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), para a previsão de aquisições.  

As aquisições e atualizações são realizadas de acordo com os Projetos Pedagógicos 

dos cursos e as necessidades informacionais dos alunos. Quando a aquisição é 

solicitada por docente, passa por avaliação das coordenações de curso. As 

solicitações de aquisição feitas pelos discentes passam por avaliação da biblioteca, 

que avalia de acordo com as necessidades dos alunos. Todas as solicitações de 

compra são submetidas à apreciação e aprovação da direção acadêmica e direção 

geral para posterior liberação para aquisição.  

A partir de 2020, trabalhamos a Bibliografia Sugerida que no decorrer do semestre, 

são sugeridas obras de acordo com os cursos, físicos que possuímos no acervo e 

virtuais, as listagens são disponibilizadas por hiperlinks armazenados pelo Google 

Drive da Biblioteca e postados na turma ou curso via Google Classroom a partir de 

solicitação do(a) coordenador(a) do curso. Com o objetivo de atender os usuários em 

tempo hábil. Algumas obras são provindos da Biblioteca Virtual Pearson. E a partir de 

abril de 2021, contamos com o Minha Biblioteca.  

O Coordenador de Curso encaminha semestralmente, (normalmente no meio do 

período letivo), a relação de livros necessários às disciplinas do semestre posterior, 

um trabalho colaborativo junto a biblioteca. Os Docentes também procuram a 

Bibliotecária, para terem acesso às obras físicas e os links das Bibliotecas Virtuais, 

para que no semestre posterior possam trabalhar de forma organizada junto aos 

alunos. 

A Instituição reconhece que somente com a contínua manutenção do acervo 

bibliográfico conseguirá atender os padrões de qualidade requeridos para cada área 

dos cursos que oferecerá. Reconhece também, que a atualização deve ser 

minuciosamente trabalhada, sendo que a tarefa inicial constitui–se na indicação dos 

títulos a serem adquiridos. Sendo assim, compromete–se a atualizar e adequar a 

bibliografia conforme as necessidades dos docentes e discentes para a melhor 

qualidade dos cursos oferecidos. 
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5.1  COMPRA DAS BIBLIOGRAFIAS INDICADAS 

Após receber a indicação dos envolvidos (provindo dos coordenadores, professores e 

alunos), a bibliotecária prepara um quadro com as bibliografias para cotação de preço, 

por três fornecedores. Na realidade de nossa IES, buscamos diretamente com 

fornecedores/distribuidora de livros, que estima-se oferecer: 

 Preço (acessível); 

 Atendimento (presteza); 

 Entrega (curto prazo). 
 

Concomitante, deverão nos atender satisfatoriamente as condições como: 

 Comunicação presente; 

 Formas de pagamento e negociação; 

 Inovação. 
 

A aquisição das bibliografias indicadas é providenciada em até 7 (cinco) dias úteis 
após a aprovação da Direção Acadêmica e Geral e conforme disponibilidade nas 
editoras, cujo prazo varia de 15 a 25 dias úteis. 

 

5.2  AQUISIÇÕES - CASOS EXCEPCIONAIS 

No decorrer do ano, além das bibliografias indicadas, outras sugestões poderão surgir. 
No entanto, a aquisição será providenciada após análise e conforme disponibilidade 
orçamentária. As sugestões adicionais são reunidas e organizadas, formando uma 
planilha de demanda pretendida, que constituirão a base do processo de aquisição.  

 

5.3  ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

A biblioteca é responsável por acompanhar todo o processo de aquisição, desde a 
cotação até o recebimento e conferência das publicações, para posteriormente o 
preparo técnico do material (catalogação, tombamento, carimbagem e etiquetagem) e 
ser direcionado para as estantes.  

Além de monitorar o processo de aquisição, a bibliotecária deve manter os solicitantes 
informados sobre o status da aquisição (em andamento, recebida, esgotada, etc.). As 
edições esgotadas ou problemas de recebimento em função da dificuldade de acesso 
ao fornecedor da publicação são sanados da seguinte forma: 
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 Edições esgotadas: o solicitante é comunicado e o mesmo deve indicar outra 
publicação de conteúdo semelhante para substituição, indicações do 
bibliotecário ou o responsável pelo pedido; 

 Dificuldade de acesso às publicações ou importação: é viabilizado outro meio 
de acesso à publicação. 

 
Em todos os casos citados, deve-se solicitar uma carta de cancelamento justificando 
o motivo das edições esgotadas, não reimpressas ou que não possui disponibilidade. 
 
 

5.4  DOAÇÕES DE LIVROS E OUTRAS PUBLICAÇÕES 

Em prol da atualização do acervo, serão aceitos títulos que satisfaçam as 
necessidades de informação e que constem nas bibliografias básica e complementar 
dos cursos de graduação e seja coerente com a proposta pedagógica. De preferência 
dos últimos 3 anos. 

As aquisições por doação de interesse da biblioteca deverão ser incentivadas, 
principalmente no que se refere às publicações não comercializadas e as 
governamentais. Serão previamente avaliadas seguindo critérios como: 

 Relevância para o acervo;  

 Obras que façam parte da lista bibliográfica básica das disciplinas;  

 Periódicos nacionais cujos títulos já fazem parte da lista básica; 

 Periódicos estrangeiros; 

 Material destinado a atender as linhas de iniciação à pesquisa e extensão; 

 Reposição das obras desaparecidas; 

 Obras relevantes indicadas pelos professores e alunos. 

 

5.5  ASSINATURA DE PERIÓDICOS 

 A aquisição de títulos de periódicos editados em mais de um suporte físico, a saber 

em meio eletrônico, em CD-ROM, em papel, dentre outros, deverá da mesma forma 

ser submetida à apreciação.  

Cabe a biblioteca assegurar a assinatura de títulos de periódicos, a não ser que os 

mesmos tenham relevância científica indiscutível para os cursos. A aquisição, por 
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assinatura, de títulos novos de periódicos só será efetuada, após aprovação do 

coordenador do curso e submissão à Direção Acadêmica. 

Com relação aos periódicos correntes, impressos, a Biblioteca avalia se existe a 

utilização pelos alunos com o objetivo de tomar decisão se é necessário renovar os 

mesmos. Deverá ser mantido um suporte mínimo de 15 periódicos correntes 

impressos ou de acesso virtual (online) para cada curso, pagos ou não pagos, desde 

que o grau de informação disponível tenha atualidade para atendimento às 

necessidades dos discentes.  

 

Periódicos online - Acesso democrático: 

Encontra-se no site https://farese.edu.br/revistas-online/ a relação de todas as revistas 

mais acessadas e separadas pelos cursos que oferecemos. 

Apresentamos periódicos online e gratuitos com o objetivo de tornar o acesso 

democrático à pesquisa. Os portais de periódicos disponíveis na internet, alguns são 

assinados ou não.  

Como forma de viabilizar ainda mais o acesso aos periódicos e base de dados online, 

além de 01 computador para autoatendimento, consulta e renovação, a Biblioteca 

possui 07 computadores disponíveis para acesso à internet nas baias de estudos 

individuais. 

 

6 ACERVO ELETRÔNICO – BIBLIOTECAS ONLINE 

Em prol para atualizar e expandir nosso acervo, a FARESE tem um contrato com a 

PEARSON e com a MINHA BIBLIOTECA. 

 

https://farese.edu.br/revistas-online/
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6.1 BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON 

Sobre a Biblioteca Virtual Pearson é assinada, onde todos os docentes e discentes e 

tem total e ininterrupto acesso aos Acervo com mais de 9 mil livros, de 25 editoras, 

facilitando a leitura e o acesso online dos títulos. A Biblioteca Virtual pode ser 

acessada por computadores, tablets e smartphones, de qualquer lugar e a qualquer 

hora do dia. Possuiu busca avançada, ferramenta de anotações, seleção de livros 

favoritos, impressão de páginas, ferramenta para destacar trechos do conteúdo, entre 

outros. A forma de acesso aos alunos da Graduação Presencial é pelo Portal do Aluno 

Presencial Universa. https://universa.farese.edu.br/; e aos alunos das graduações 

EAD, o acesso é Portal Graduação EAD : http://ava.ead.farese.edu.br/. O manual de 

1º acesso, encontra-se em: https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-da-biblioteca/ 

 

6.2 MINHA BIBLIOTECA 

A partir de abril de 2021, nossa aquisição possui em sua apresentação: Fundada em 

2011, a partir de um consórcio entre as principais editoras acadêmicas do Brasil 

(Grupo GEN, Grupo A Educação, Editora Manole e Saraiva Educação), a Minha 

Biblioteca é a maior e mais completa plataforma de conteúdo acadêmico do país. 

Formada por mais de 15 grandes editoras acadêmicas do Brasil e 38 selos editoriais, 

a MB possui um amplo acervo multidisciplinar, com milhares de títulos técnicos, 

acadêmicos e científicos, em português, divididos em 7 catálogos: Medicina, Saúde, 

Exatas, Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagógica e Artes & Letras, que atendem à 

bibliografia de mais de 250 cursos de graduação. Funcionalidades: acesso 24 horas 

por dia, 7 dias por semana; acesso simultâneo e ilimitado para os usuários 

cadastrados; disponibilização do texto completo aos alunos e professores; acesso de 

qualquer dispositivo móvel com internet; busca dinâmica por ISBN, título ou autor. 

Acessibilidade: leitor em voz alta, tela noturna, tamanho da fonte; realces, anotações 

e marcadores nos textos que podem ser compartilhados; criação de tarefas, cartões 

de estudo e citações nos formatos ABNT, APA, MLA, Harvard e Vancouver. 

https://universa.farese.edu.br/
http://ava.ead.farese.edu.br/
https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-da-biblioteca/
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Proporcionando benefícios para a IES como a redução de custos com o acervo físico. 

Facilidades aos trabalhos dos alunos e docentes, maximização na qualidade do 

ensino. E a gestão mais eficiente em oferta aos recursos de nossa biblioteca. A forma 

de acesso aos alunos da Graduação Presencial é pelo Portal do Aluno Presencial 

Universa. https://universa.farese.edu.br/; e aos alunos das graduações EAD, o acesso 

é Portal Graduação EAD : http://ava.ead.farese.edu.br/. O manual de 1º acesso, 

encontra-se em: https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-da-biblioteca/  

 

7 MANUTENÇÃO DO ACERVO 

O desenvolvimento e a manutenção do acervo dos cursos de graduação serão de 

responsabilidade da biblioteca, com o zelo prestado pela bibliotecária, e com 

acompanhamento das coordenações de curso, Direção Acadêmica e Direção Geral. 

 

7.1  AVALIAÇÃO DO ACERVO 

A avaliação sistemática da coleção deve ser entendida como o processo utilizado para 

se determinar o valor e a adequação da coleção em função dos objetivos da Biblioteca 

e da própria FARESE, formando as diretrizes quanto à aquisição, acessibilidade e 

descarte. Mais detalhes de todo o processo encontra-se no documento “Políticas de 

Acervo - Desenvolvimento de Coleções”. 

 

8 OBSERVAÇÃO GERAL 

Este plano deverá sofrer atualização anualmente, itens não previstos neste plano de 

atualização devem ser estudados e discutidos entre a bibliotecária, juntamente com 

as Coordenações dos cursos, Direção acadêmica, Direção geral e Comunidade 

acadêmica. 

 

 

https://universa.farese.edu.br/
http://ava.ead.farese.edu.br/
https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-da-biblioteca/
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9 CRONOGRAMA DE AQUISIÇÕES/RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DO 

ACERVO PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E EAD 

AQUISIÇÕES/ ATUALIZAÇÕES DAS BIBLIOGRAFIAS - BIBLIOTECA GRAÇA 

ARANHA 

CURSO 2018/2 2019/
1 

2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 

ADMINISTRAÇÃO - 
CONTABILIDADE 

- A/C A/C A A A 

DIREITO - C - A A A 

EDUCAÇÃO A/C - - A A A 

ENFERMAGEM C - - - - - 

ENGENHARIA  - A/C A A A 

LETRAS EAD A/C - - - - - 

CURSOS EAD - - - - - *A/A 

A= Atualização do acervo (físicos e livros das Bibliotecas Virtuais: Pearson e Minha 

Biblioteca) 

C= Compra do Acervo      *A/A = Aquisição/Assinatura do Minha Biblioteca – Biblioteca 

Online 
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