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1

APRESENTAÇÃO

Este termo contempla os procedimentos para a aquisições da bibliografia básica e
complementar indicada para os componentes curriculares que integram a matriz curricular
dos cursos da Farese e a sua permanente atualização.
A aquisição inicial do acervo bibliográfico da Farese ocorre a partir de análise dos planos
de ensino elaborados pelos professores para os componentes curriculares de suas
responsabilidades, dos quais serão extraídos os títulos a serem adquiridos.
Semestralmente, os professores devem apresentar os planos de ensino para que seja
procedida a aquisição e/ou atualização dos títulos.
Adicionalmente, os Coordenadores de Curso devem indicar obras de referência que são
adquiridas para complementar o acervo bibliográfico da Farese.
O corpo discente pode contribuir para a composição do acervo bibliográfico indicando
obras de interesse, mediante preenchimento de formulário específico na biblioteca. As
sugestões são encaminhadas aos Coordenadores de Curso para avaliação, e se
deferidas,

são

encaminhadas

para

aquisição,

observadas

a

disponibilidade

orçamentária.
A atualização visando à renovação permanente do acervo, é adotada com base nas
seguintes estratégias:
● Levantamento pelos Núcleos Docentes Estruturantes de cursos e validação pelos
respectivos Colegiados de Curso, de atualizações de títulos para as disciplinas já em
funcionamento, a partir dos planos de ensino;
● Em razão de necessidades destinadas a subsidiar projetos de iniciação científica e
extensão;
● Por solicitação dos Coordenadores de Curso e corpo discente;
● Em razão de novas edições de títulos disponíveis no acervo da biblioteca.
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A biblioteca anualmente faz avaliação da utilização do acervo para tomada de decisões
para a renovação dos mesmos, e encaminhar as demandas necessárias ao Diretor, a
quem compete proceder a aquisição dos títulos. A biblioteca é responsável por
acompanhar todo o processo de aquisição, desde a cotação até o recebimento e
conferência das publicações.
Este plano tem 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.
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
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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.

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:



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;
5
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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:

●

Obras de referências (dicionários linguísticos, literários,
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;

bibliográficos

e
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●

4.2

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

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 a Distância:
A bibliografia básica, mínimo de 03 (três) títulos e bibliografia complementar, mínimo de
4 (quatro) 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
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.
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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.

5.1

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
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,
8
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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.

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. O
manual de 1º acesso, encontra-se em: https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-dabiblioteca/

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
9
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marcadores nos textos que podem ser compartilhados; criação de tarefas, cartões de
estudo e citações nos formatos ABNT, APA, MLA, Harvard e Vancouver.
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. O manual de 1º
acesso, encontra-se em: https://farese.edu.br/biblioteca/regulamento-da-biblioteca/
LIVROS POR ÁREA DE CONHECIMENTO
ÁREAS

TÍTULOS

Ciências da Saúde
(Catálogo de Saúde)

Mais de 2.500 títulos / e- books acadêmicos
dos principais autores na área de saúde

CiênciasJurídicas,
Humanas e ociais
(Catálogo
Jurídico)

Ciências Exatas e da Terra

Mais de 2.500 títulos /e- books acadêmicos
dos principais autores na área jurídica, de
humanas e sociais

Mais de 2.500 títulos /e- books acadêmicos
dos principais autores de ciências exatas e
da terra

Pedagógica, Artes e Letras

Mais de 1.500 títulos /e- books acadêmicos
dos principais autores da área
pedagógica, artes e letras

TOTAL

Mais de 8.500 Títulos

EXEMPLARES
Disponíveis os acessos
individuais, conforme
número de alunos
Disponíveis os acessos
individuais, conforme
número de alunos

Disponíveis os acessos
individuais, conforme
número de alunos

Disponíveis os acessos
individuais, conforme
número de alunos
Acessos Individuais,
conforme número de
alunos
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