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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 Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca Graça 

Aranha, conseguinte, estabelece parâmetros que norteiam o desenvolvimento de coleções, 

e seleção/aquisição de documentos para composição do acervo bibliográfico físico e virtual. 

Como também, o conjunto de atividades caracterizadas por um processo decisório que 

determina a conveniência de se adquirir, manter ou descartar insumos nos formatos 

impresso, digital e/ou especiais.  

Os que atendem as políticas no quesito inadequação, desatualização a realização de 

doação, para potenciais receptores das obras. Desta forma, são estabelecidos os critérios 

e responsabilidades para o desenvolvimento e atualização do acervo, 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.  

Através da implantação destas políticas de seleção e aquisição, têm-se um referencial para 

o planejamento orçamentário e a manutenção de qualidade do acervo deste Sistema de 

Biblioteca. 

 

2  OBJETIVOS 

A Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca Graça Aranha, tem como 

objetivos definir e implementar critérios para o desenvolvimento de coleções, quanto a 

seleção/aquisição para a atualização do acervo. 
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2.1 OBJETIVOS GERAIS 

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. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo baseado nas 

necessidades dos cursos; 

 Definir critérios básicos de seleção, tanto em quantidade como em qualidade, de 

acordo com as características de cada curso; 

 Direcionar o uso racional dos recursos financeiros; 

 Identificar os itens apropriados à formação da coleção; 

 Traçar diretrizes para a avaliação da coleção; 

 Determinar critérios para a duplicação de títulos; 

 Estabelecer prioridades na ocasião de aquisição de material; 

 Traçar diretrizes para o desbastamento de material; 

 Traçar diretrizes para o descarte de material; 

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

conhecedores do conteúdo. 

 

 

3  FATORES PERTINENTES AO DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES  

Dentre os fatores fundamentais para o desenvolvimento de coleções destacam-se os 

critérios de formação e seleção de materiais do acervo. 
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3.1  FORMAÇÃO DO ACERVO 

A formação do acervo é um processo abordado sob uma perspectiva sistêmica e as 

atividades ligadas à construção da coleção não podem ser encaradas isoladamente, exige-

se planejamento. 

Os insumos da unidade informacional, reúnem valores qualitativos, que podem ser 

avaliados em função do papel que representam na obtenção dos resultados desejados. 

Desta forma o 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. 

As coleções serão formadas de acordo com seus recursos orçamentários por materiais 

impressos, digitais e eletrônicos, podendo incluir obras em suportes especiais e outros tipos 

de materiais que possam vir a ser incorporados ao acervo.  Estes materiais devem atender 

as seguintes finalidades:  

 Suprir os programas de ensino dos cursos de graduação presencial e graduação a 

distância; 

 Dar apoio aos programas de pesquisa e extensão da Faculdade. 

  

3.2  A POLÍTICA DE SELEÇÃO 

A elaboração de políticas para seleção demonstra-se necessária a começar por razões 

econômicas que exigem a determinação de prioridades. Consiste na escolha dos materiais 

(impressos, digitais, eletrônicos e/ou especiais) que farão parte das coleções, possibilitando 

o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação da Instituição de 

Ensino. A responsabilidade pela formação do acervo será das coordenações dos cursos, 

em parceria com a bibliotecária, e em consonância com a direção acadêmica. 

 Uma boa política deve informar sobre: 

 Qual material (tanto no conteúdo, quanto no suporte) fará parte do acervo; 
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 Quando e sob quais condições este material poderá ingressar no acervo 

(estabelecimento de políticas de seleção, aquisição, doação, permuta e 

compensação de multa); 

 Como será avaliada a importância do material no acervo da biblioteca (métodos 

para avaliação do acervo); 

 Quando e sob quais condições ele será descartado do acervo; 

 Quem é o responsável pela tomada das diversas decisões acima descritas. 

A Biblioteca do Instituto de Ensino da Região Serrana – FARESE, deverá comportar 

materiais em qualquer suporte desde que a informação seja relevante para os objetivos 

da Instituição e comunidade que serve. Deverá respeitar as normas estabelecidas pelo 

presente documento e alterá-lo quando necessário, de acordo com pesquisas de 

demanda para determinado material do acervo.  

Qualquer funcionário, professor ou aluno poderá opinar a respeito da Política adotada, 

porém, caberá ao bibliotecário, acatar ou não as sugestões, sempre justificando as 

tomadas de decisão. 

 

 3.3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E ATUALIZAÇÃO 

Quando da formação do acervo, o material bibliográfico deve ser rigorosamente 

selecionado, observando os seguintes critérios: 

 

 Adequação do material aos objetivos e nível educacional da Instituição; 

 Plano de ensino do docente em consonância com a proposta do curso; 

 Autoridade do autor e/ou editor; 

 Atualidade; 

 Qualidade técnica; 

 Escassez de material sobre o assunto na coleção da Biblioteca; 

 Preço acessível; 

 Idioma acessível;  
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 Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material; 

 Condições físicas do material; 

 Conveniência do formato para leitura nos equipamentos existentes; 

 Escassez de material sobre assuntos específicos de cada área da coleção, para 

atender critérios de avaliação do MEC. 

 

 

Fontes para 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. Serão utilizadas diversas fontes de informação, dentre as quais:  

 Bibliografias gerais e especializadas em consonância com a Proposta Pedagógica 

de cada Curso; 

 Consulta aos professores e planos de ensino; 

 Catálogos, listas e propagandas diversas de editores, livreiros e outras bibliotecas; 

 Guias de literatura gerais e especializadas; 

 Bibliografia sugerida e indicações dos recém-chegados, nas plataformas das 

bibliotecas Virtuais Pearson e Minha Biblioteca; 

 Quando houver a implantação de novos cursos; 

 Opinião dos usuários. 

 

Bibliografia Básica: Toda seleção do acervo da Biblioteca está alinhada com a Proposta 

Pedagógica de Curso e com o Relatório de Adequação do NDE (Núcleo Docente 

Estruturante), atendendo as necessidades básicas de cada curso.  

 

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 
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acervo da Biblioteca com tarja vermelha na lombada. 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. 

Conduzirá o processo de seleção de documentos, administrando:  

 As necessidades e sugestões de docentes e usuários; 

 As necessidades do currículo veiculadas pelas bibliografias das disciplinas dos 

cursos; 

 A bibliografia necessária ao desenvolvimento dos projetos de iniciação à pesquisa; 

 A verba disponível para a aquisição de materiais. 

 

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

realidade desta IES, comumente são 05 exemplares. Ou seja: 

 Títulos de custo alto, excedam o orçamento da Biblioteca, impedindo a compra de 

outros exemplares; 

 Materiais de assuntos polêmicos e de pouca aceitação científica (por exemplo, quando 

um título é solicitado por apenas um professor, quando a maioria desaprova ou não 

adota o mesmo); 

 Obras, que em determinado período, estão sujeitas a alterações e atualizações, como 

códigos e doutrinas jurídicas; 

 Outros casos que poderão ser observados e devidamente justificados. 

Os livros importados serão adquiridos quando não existir uma adequada tradução em 

português ou espanhol. Nesse caso o livro-texto importado não será adquirido na mesma 

proporção do livro-texto nacional. Será adquirido apenas um exemplar de cada título. Tal 

restrição faz-se necessária em virtude do pequeno número de usuários que tem acesso a 

documentos escritos em outros idiomas. 
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Bibliografia Complementar: A seleção é composta por até 05 títulos relevantes, referidas 

nos programas das disciplinas. Serão adquiridos de 02 (dois) a 03 (três) 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. 

 

Livros não pertencentes aos planos de ensino: 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, resumidamente: 

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/ 

 

Coleção de referência: Por ser material que permanece na Biblioteca para consulta rápida 

ou xerox, é necessário que se adquira ao menos 01 (um) exemplar de obras diversas com 

caráter de referência. Entretanto, dependendo da demanda ou exigência de docente, pode-

http://ava.ead.farese.edu.br/
https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-da-biblioteca/
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se adotar a política de mais exemplares (por exemplo dicionários bilíngues, técnicos de 

área específica, entre outros).  

Periódicos: A Biblioteca deve adquirir periódicos de informações gerais e especializadas 

(locais, estaduais, nacionais e internacionais), mas como são muitas as publicações 

periódicas existentes, os periódicos especializados, indexados e correntes, são adquiridos 

sob a forma impressa ou digital através de assinaturas. Também podem ser incorporados 

ao acervo virtual e disponibilizados por acesso direto às bases de dados internas e/ou 

externas, observando-se o princípio de licenças flexíveis para obras intelectuais. A 

Biblioteca estabeleceu critérios de prioridade para aquisição: 

 Periódicos de referência nas diversas áreas de conhecimento dos cursos que a 

Instituição oferece;  

 Periódicos cujos títulos já fazem parte da lista básica, conforme indicação dos 

docentes; 

 Periódicos para dar suporte aos conteúdos programáticos e propostas pedagógicas; 

 Periódicos para os cursos em fase de reconhecimento, implantação, credenciamento 

ou recredenciamento; 

CD-ROM, DVD, fitas de vídeo e outros materiais não-convencionais: Serão adquiridos 

quando estiverem constando em bibliográfica básica ou quando comprovada a necessidade 

de tais recursos para o desenvolvimento do ensino.  

  

3.4  RECEBIMENTO DE DOAÇÕES  

Livros: Serão aceitos títulos que satisfaçam as necessidades de informação e que 

constem nas bibliografias básica e complementar dos cursos de graduação presencial e 

EAD e seja coerente com a proposta pedagógica. De preferência dos últimos 3 anos. 

Deixar claro para o doador que a Biblioteca poderá incorporar ou não o material ao acervo 

e as doações não aproveitadas para o acervo da biblioteca, serão repassadas para outras 

instituições, usuários potenciais receptores dos materiais.  
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Não havendo mais possibilidades, será destinado para a reciclagem de papel. Todo o 

material retirado do setor deverá estar registrado no Termo de doação, assinado pela 

Bibliotecária e Gestora da IES. 

Periódicos: Serão aceitos periódicos doados no suporte impresso, CD-ROM que 

apresentarem as seguintes condições: 

 Fascículos faltantes de títulos assinados ou permutados pela Biblioteca; 

 Coleções completas de interesse da comunidade universitária/escolar de 

critérios estipulados para seleção do presente documento; 

 Fascículos com boas condições de uso, sem rabiscos ou danos, com exceção 

de títulos de extrema importância (material de alta demanda e/ou poucas 

publicações sobre o assunto), bem como edições consideradas raras.  

CD-ROM, DVD, fitas de vídeo e outros materiais não-convencionais: Serão 

aceitos materiais em boas condições de uso, visibilidade e sonorização, sem danos, 

que estejam de acordo com a política de seleção do material específico.  

 

4 AQUISIÇÃO 

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 
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adquirir todo o material bibliográfico disponível no mercado editorial. Sendo assim, a 

Biblioteca estabeleceu as seguintes prioridades para aquisição de material bibliográfico:  

 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.  

Os materiais desaparecidos não serão repostos automaticamente. A reposição será 

baseada na demanda, importância e valor do título. E os casos não previstos serão 

submetidos à apreciação do Responsável pela Biblioteca. 

 

5  DESBASTAMENTO 

Etapa responsável pela renovação do acervo, todo material bibliográfico passível de 

retirada do acervo, deverá ser submetido a um especialista da área, como o coordenador 

do curso, docentes e do bibliotecário, com os critérios abaixo: 

 Inadequação: obras cujos conteúdos não interessam à Faculdade, as incorporadas 

ao acervo anteriormente sem uma seleção prévia e/ou escritas em línguas pouco 

acessíveis. 

 Desatualização: este critério se aplica principalmente às obras cujos conteúdos já 

foram superados por novas edições. Entretanto, para aplicação deste critério, deve-

se levar em consideração, principalmente, a área de conhecimento a que se refere 

à obra.  
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 Condições físicas (sujas, infectadas, deterioradas ou rasgadas): após rigorosa 

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

considerada de valor e não disponível no mercado para substituição. Quando houver 

possibilidade de substituição e o seu custo for inferior ao da recuperação do material, 

deve-se adquirir outro exemplar e o material deverá ser descartado.  

 Duplicatas: número excessivo de cópias de um mesmo título em relação à demanda.  

 

5.1  REMANEJAMENTO 

É o processo de deslocamento de um documento ou de uma coleção para locais de acesso 

restrito, de fácil recuperação caso venha a ser solicitado pelo usuário. O remanejamento 

ocorrerá quando for necessário retirar obras do acervo ativo e armazená-las em depósito, 

abrindo espaço para materiais novos. 

 

5.2   CRITÉRIOS PARA DESCARTE  

Livros: Serão descartados conforme critérios de utilização e integridade física do material, 

conforme avaliação que será efetuada de dois em dois anos. Como também, será 

elaborada termos de doação garantindo o registro de todo o material que foi retirado da 

Biblioteca. Outros critérios a expor: 

 Inadequação do conteúdo aos cursos da Instituição; 

 Obras desatualizadas e que foram substituídas por edições mais recentes ou não 

consideradas obras de valor histórico; 

 Obras em condições físicas irrecuperáveis; 

 Obras em duplicidade, com elevada quantidade de títulos e/ou exemplares e cuja 

demanda não é expressiva. 

 

Periódicos: São de acordo com a observação de uso, poderão ser alterados mediante 

acordo entre o responsável pela Biblioteca e consulta ao corpo docente e usuários.  Uma 
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ação polêmica, o descarte é um processo que ajuda a biblioteca a se manter atualizada e 

com um acervo otimizado. Outros critérios deverão ser observados: 

 Periódicos de interesse temporário; 

 Periódicos com repertório de jurisprudência e doutrina, serão descartados em casos 

específicos com a devida justificativa; 

 Fascículos de periódicos recebidos em duplicata; 

 Jornais serão descartados mensalmente. 

Em relação aos periódicos, o descarte deverá ser realizado com base na Tabela de 

Temporalidade, conforme descrição abaixo: 

 

Tipo de  

Periódico 

Período de 

Permanência na 

Estante 

Período de  

Deslocamento 

da 

Estante 

Destino 

Revista técnico-científica 3 anos 5 anos descarte 

Revista da Instituição permanente - - 

Revistas não cientificas 3 anos 1 ano descarte 

Jornais diários 30 dias 60 dias descarte 

CD-ROM, DVD, fitas de vídeo e outros materiais não-convencionais: Serão  

descartados conforme critérios de utilização e integridade física do material, conforme 

avaliação que será efetuada de dois em dois anos. 

6  AVALIAÇÃO E REVISÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

A avaliação 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 

Faculdade, possibilitando traçar diretrizes quanto à aquisição, acessibilidade e descarte.  
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A avaliação das coleções será feita, quando necessário, empregando cujos resultados 

serão comparados e analisados, assegurando o alcance dos objetivos deste procedimento.  

O processo de avaliação do acervo deverá ter como instrumentos básicos: 

 

 Solicitações de usuários referente a demandas das disciplinas;  

 As estatísticas de circulação de material; 

 Programas e bibliografias das disciplinas dos cursos da Instituição. 

 

E a revisão da Política de Desenvolvimento de Coleções deverá ser a cada dois anos, se 

necessário, atualizada com a finalidade de garantir sua adequação à comunidade 

acadêmica, aos objetivos da biblioteca e da própria Instituição, contudo, o processo é 

dinâmico e flexível e sempre que se fizer necessário, admite adendos e adequação. 

 

7  CASOS EXCEPCIONAIS  

Os casos excepcionais e não previstos nesta política devem ser estudados pela 

bibliotecária, juntamente com as coordenações dos cursos, direção acadêmica e direção 

geral. 
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