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1 INTRODUÇÃO 

 

O acervo da biblioteca Altair Malacarne é formado pelo material informacional 

adquirido por compra, doação e/ou permuta.  

Para selecionar, adquirir, tratar e baixar estes materiais é necessário 

estabelecer critérios através da política de desenvolvimento de coleções, para 

garantir quantidade e a qualidade do acervo. 

 

2 OBJETIVO GERAL 

 

A biblioteca Altair Malacarne tem como objetivo atender as necessidades de 

informação dos docentes, discentes e demais funcionários técnicos 

administrativos, colaborando para o trinômio ensino, pesquisa e extensão da 

Instituição. 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 A política de formação e desenvolvimento de coleções objetiva definir critérios 

para o desenvolvimento e atualização do acervo, tais como: 

a) Estabelecer critérios para seleção das obras, observando a quantidade 

e a qualidade, de acordo com as características e necessidades dos 

usuários; 

b) Atualizar permanentemente o acervo, permitindo o crescimento e o 

equilíbrio do mesmo; 

c) Estabelecer prioridades e prazos para a aquisição do material 

informacional; 

d) Direcionar, racionalizar e gerenciar os recursos financeiros; 

e) Estabelecer, formalizar e gerenciar o intercâmbio das publicações 

periódicas editadas pela FASG/IESG; 

f) Traçar diretrizes para a avaliação das coleções; 

g) Traçar diretrizes para o descarte do material. 
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4 REPONSABILIDADE 

 

 A criação e implantação da política de desenvolvimento de coleções da 

Biblioteca Altair Malacarne é responsabilidade do Setor de Seleção, Aquisição e  

Processamento Técnico do Setor de Seleção e Aquisição e da Diretoria do 

IESG/FASG. 

 

5 FORMAÇÃO DO ACERVO 

 

O acervo deverá ser constituído de acordo com os recursos orçamentários 

disponibilizados, contemplando os diversos tipos de materiais em seus variados 

suportes, visando o crescimento quantitativo e qualitativo. 

Estes materiais deverão servir de apoio informacional às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da instituição. 

O acervo da biblioteca será constituído de materiais de acordo com as áreas 

de conhecimento dos cursos que a instituição ofereça. 

 

6 CRITÉRIOS GERAIS DE SELEÇÃO 
 

Quanto à formação do acervo, o material informacional deve ser selecionado 

de acordo com os seguintes critérios: 

a) adequação ao currículo acadêmico às linhas de pesquisa da instituição; 

b) qualidade e atualização do conteúdo;  

c) quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção 

da biblioteca; 

d) cobertura/tratamento do assunto; 

e) custo/benefício justificável; 

f) idioma acessível; 

g) usuários potenciais; 

h) condições físicas do material; 

i) publicações originais; 

j) formato compatível com equipamentos existentes; 

k) se periódicos que: 

 não estejam disponíveis online com acesso gratuito; 
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 estejam indexados em alguma base de dados; 

 possuam boa conceituação do Qualis (Capes); 

 que o conteúdo abordado não seja multidisciplinar. 

 Para garantir um crescimento do acervo de forma racional e equilibrada é 

necessário adotar critérios de desenvolvimento quantitativo e qualitativo. 

 

6.1 Seleção qualitativa 

 

 A biblioteca divulgará periodicamente os materiais informacionais adquiridos. 

Para a garantia da qualidade do processo de seleção, os docentes devem: 

a) manter atualizadas as bibliografias básicas e complementares 

indicadas nos projetos pedagógicos; 

b) solicitar a aquisição das bibliografias via formulário eletrônico; 

c) observar e solicitar a atualização das obras existentes no acervo; 

 

6.2 Seleção quantitativa por tipo de coleção 

 

 A definição quanto à quantidade exemplares de cada título a serem 

adquiridos depende da característica de cada material bibliográfico. 

 

6.2.1 Livros – Acervo Geral 

 

Conforme a indicação dos docentes, os títulos de livros são adquiridos de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo MEC1 quanto ao tipo de bibliografia, se 

básica ou complementar e com a quantidade de vagas/ano por disciplina:  

a) bibliografia básica: mínimo de 3 títulos, sendo 1 exemplar para cada 5 

vagas/anuais por curso;   

b) bibliografia complementar: mínimo de 5 títulos, sendo 2 exemplares de 

cada. 

Obras estrangeiras, quando não existir uma tradução em português ou 

espanhol, são adquiridas proporção de um (1) exemplar de cada título. 

                                                 
1
 Dados retirados do novo instrumento do MEC (maio 2012). Cf. 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2012/instru
mento_com_alteracoes_maio_12.pdf. 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2012/instrumento_com_alteracoes_maio_12.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2012/instrumento_com_alteracoes_maio_12.pdf
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Diante de grande demanda e/ou da justificativa do docente, o número de 

exemplares pode ser aumentado. A solicitação de quantidade maior deverá ser 

justificada no momento da solicitação. 

Cabe ao Setor de Seleção e Aquisição: 

a) prover o crescimento quantitativo de obras de grande demanda, com 

base na análise estatística de empréstimo e reserva; 

b) prover a atualizações (de edições) de códigos, legislações, dicionários 

enciclopédias; 

c) prover a reposição de obras extraviadas, conforme “Procedimento para 

reposição de material informacional”. 

 

6.2.2 Obras de Referência 

 

 Fazem parte desta coleção: enciclopédias, dicionários, estatísticas, atlas, 

manuais, entre outros.  

 É de competência do Setor de Seleção e Aquisição a atualização desses 

materiais, consultando especialistas no assunto/área, quando necessário. 

 

 

6.2.3 Multimeios 

 

 São coleções com características físicas e de conteúdo diferenciados das 

demais obras do acervo geral e das obras de referência. São DVDs, CD-ROM´s, 

fitas de vídeo, discos, CD sonoros, entre outros. 

 As coleções terão caráter didático e não de entretenimento. São adquiridos 

ou aceitos por doação, quando comprovada a necessidade destes para o 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. 

 As fitas de vídeo e os discos de vinil só serão aceitos originais como doação, 

enquanto houver equipamentos para estes suportes. As fitas de vídeos serão 

substituídas gradativamente por DVDs. 

Obs.: Livros em formato eletrônico (CD-ROM, DVD), serão acervados no Setor de 

Multimeios das bibliotecas. 
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6.2.4 Normas técnicas 

 

 São adquiridas de acordo com as solicitações dos docentes para atender as 

demandas dos cursos/disciplinas, é adquirido um exemplar de cada norma. 

 

6.2.5 Periódicos e bases de dados 

 

Os periódicos serão adquiridos conforme a indicação dos docentes, após uma 

avaliação criteriosa sobre a qualidade do periódico, seu corpo editorial, classificação 

no Qualis, disponibilização para acesso online, indexação em bases de dados, entre 

outros. Os periódicos recebidos por doação antes de serem acervados, passam 

pelas seguintes análises:  

a) disponibilização para acesso online em texto completo em fontes 

consideradas confiáveis, como: Scielo, Portal Capes, SEER e 

Institucionais, os títulos nesta situação não são acervados; 

b) consistência da publicação, como: periodicidade, data de início da 

publicação e se a mesma continua sendo editada, pesquisa realizada 

no CCN (Catalogo Coletivo Nacional), Ulrich’s, entre outros; 

c) qualidade do conteúdo, dentro dos padrões de uma publicação técnico 

científica (ISSN, ficha catalográfica, etc.), indexação em bases de 

dados e avaliação do Qualis Periódicos; 

d) perfil do órgão publicador, se trata-se de um editor comercial, ou não. 

  

Os fascículos dos títulos aprovados na avaliação são acervados após o 

recebimento de no mínimo seis fascículos para as publicações de periodicidade 

semanal a bimensal e no mínimo de três fascículos para as publicações de 

periodicidade trimestral a anual. 
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6.2.5.1 Periódicos nacionais 

 

 A Biblioteca mantém a assinatura somente de periódicos nacionais, que não 

estejam disponíveis de forma online com acesso gratuito, mediante disponibilidade 

de verba. É acervado um exemplar de cada fascículo. 

 

6.2.5.2 Jornais 

 

A Biblioteca assina somente jornais de caráter informativo que abordam 

informações gerais, priorizando o país, estado e o município o qual a instituição está 

situada. 

 

6.2.5.3 Bases de dados 

 

 Somente serão assinadas bases de dados em formato on-line, quando for 

comprovada a sua real necessidade e quando não estiverem disponíveis de forma 

gratuita. A renovação dependerá de recursos orçamentários e da demanda.  

 

 

6.2.6 Livros eletrônicos 

 

A biblioteca disponibilizará apenas os e-books recebidos como doação que 

disponibilizarem os links para acesso. 

 

6.2.7 Trabalhos de Conclusão de Curso 
 

Os trabalhos de conclusão de curso (TCCs), de qualquer espécie como: 

Monografias, relatórios de estágio, artigos, projetos de pesquisa, entre outros, não 

serão acervados na biblioteca. 

 

Este repositório ficará disponível no sitio da instituição para consulta. 
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6.2.8 Demais obras 

 

 Censos, anais de eventos e catálogos técnicos, manter apenas 1 exemplar de 

cada. 

 

7 FORMAS DE AQUISIÇÃO 

 

O Acervo da Biblioteca Altair Malacarne é adquirido por compra, doação e/ou 

permuta. 

 

7.1 Compra 

 

É de responsabilidade do corpo docente desta instituição a atualização do 

material informacional, como: livros, CDs, DVDs, periódicos, entre outros, que 

compõem o acervo da biblioteca FASG/IESG. 

Os docentes devem também observar a coerência bibliográfica, considerando 

a atualização e os aspectos teórico-práticos da formação. 

As solicitações devem ser encaminhadas via formulário para o e-mail da 

Biblioteca: biblioteca@iesges.edu.br com o assunto: “Solicitação para aquisição de 

material informacional”. 

As indicações serão analisadas pelo setor responsável, seguindo critérios de 

seleção pré-estabelecidos. 

 

7.1.1 Critérios para compra, exceto periódicos. 

 

 As solicitações dos docentes serão atendidas de acordo com a ordem 

cronológica dos pedidos após as análises abaixo descritas: 

a) quantidade (excesso/escassez) de exemplares no acervo; 

b) quantidade de vagas/anuais por curso, seguindo os critérios 

estabelecidos pelo MEC; 

c) demanda pelas obras, se já existente no acervo; 

d) tipo de bibliografia, básica ou complementar; 

e) atualização do conteúdo; 

f) acervo multimídia para atender plenamente os usuários; 

mailto:biblioteca@iesges.edu.br
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g) custo justificável; 

h) recursos orçamentários disponíveis; 

i) conveniência do formato e compatibilização com equipamentos 

existentes; 

j) prioridade para as solicitações dos cursos em fase de expansão, 

implantação, reconhecimento, credenciamento ou recredenciamento e 

reformulações curriculares. 

 

7.1.2 Critérios para assinatura e renovação de periódicos 

 

 Abaixo critérios para assinatura e renovação de títulos de periódicos: 

a) novos títulos são assinados conforme a indicação dos docentes, desde 

que estejam disponíveis somente na forma impressa; 

b) a prioridade será de acordo com a criação de novos cursos ou 

substituições de títulos para o desenvolvimento do conteúdo 

pragmático e/ou atualização; 

c) não serão assinados títulos de periódicos que estejam disponibilizados 

on-line em texto completo e com acesso gratuito, desde que em sites 

confiáveis; 

d) renovar somente os títulos de periódicos nacionais que não se 

encontram disponíveis on-line e que não é possível a aquisição via 

doação ou permuta; 

e) renovar assinaturas de periódicos científicos (nacionais) que possuam 

uso estatisticamente considerável somente após consulta ao  

bibliotecário, coordenador de curso ou do docente solicitante; 

f) o cancelamento de títulos será feito quando não houver interesse 

devidamente justificado pelo avaliador. 

 

7.2 Doação 

 

 As doações de material informacional podem ser oferecidas ou solicitadas. 

 Todo doador deve assinar o “Termo de doação de material informacional”, 

anexo A, que garante a autonomia da biblioteca para acervar ou não as doações. 
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7.2.1 Doação Oferecida à Biblioteca Altair Malacarne 

 

 Para a seleção das doações devem ser aplicados os mesmos critérios de 

seleção descritos no item 6. 

 A seleção das obras doadas será realizada pelo bibliotecário e, se necessário, 

em casos especiais, será avaliada/discutida junto à Direção da instituição. 

 

7.2.2 Doação Solicitada pela Biblioteca Altair Malacarne 

 

 A solicitação de doação de material informacional é feita, sempre que 

possível, às instituições governamentais e privadas, entidades científicas e culturais, 

principalmente para obras não comercializadas. 

 

7.3 Permuta 

 

 As permutas serão realizadas somente com periódicos editados pela 

FASG/IESG, que estejam disponíveis na forma impressa e de acordo com a política 

adotada em consenso com os editores das revistas. 

Trata-se de um acordo formalizado entre duas instituições, onde ambas 

enviam uma para a outra os títulos envolvidos na troca, estes podem ser de 

publicação própria, duplicatas no acervo e/ou recebidas por doação.  

Somente poderá ser realizada permuta de título por título, o tema do periódico 

permutado pode ser similar ou de áreas distintas, ficando a critério da instituição 

interessada. 

A permuta pode ser solicitada ou oferecida: 

 

7.3.1 Permuta oferecida 

 

 Quando há alguma instituição interessada em formalizar permuta com o 

algum dos títulos publicados pela FASG/IESG. 

A instituição envia um fascículo do periódico para que o mesmo seja 

analisado pelo bibliotecário e pelo editor da revista. 

 A lista de títulos é enviada à interessada para que seja selecionado. 
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Os títulos que forem recebidos, mediante sugestão de permuta, deverão ser 

também submetidos aos mesmos critérios de seleção acima descritos. 

Contudo considerar também: 

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

FASG/IESG e originárias de instituições reconhecidas na área em 

questão; 

b) disponibilidade de material da instituição para realização da permuta; 

c) troca de modalidade de aquisição junto à instituição publicadora. 

 

 

7.3.2 Permutas solicitadas 

 

 Sabendo-se da disponibilidade de doação do material, o bibliotecário entra em 

contato com o possível doador para solicitar a doação. 

 São efetuados cadastros em instituições doadoras para o recebimento 

periódico de doações. 

 

8 REPOSIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EXTRAVIADO 

 

 A reposição de obras extraviadas ou danificadas deve ser baseado nos 

seguintes critérios: 

a) demanda do título específico; 

b) importância e valor do título; 

c) número de exemplares existentes; 

d) cobertura do assunto por outros títulos; 

e) possibilidade de adquirir outro título similar atualizado. 

 

 

9 AVALIAÇÃO DE ACERVO 

 

 O bibliotecário deverá proceder à avaliação do seu acervo sempre que 

necessário, sendo empregados métodos quantitativos e qualitativos a fim de 

assegurar o alcance dos objetivos da mesma. 
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 Após ser avaliado criteriosamente, o material informacional poderá ou não ser 

retirado do acervo. 

 

9.1 Descarte 

 

 Para se efetuar o descarte de material deve levar em consideração a análise 

quantitativa e qualitativa da obra. 

 A baixa de um título somente é efetuada após a análise e autorização de um 

docente da área. 

 

9.1.1 Análise qualitativa 

 

 Para esta análise deve ser observado: 

a) inadequação do conteúdo à instituição; 

b) obras em idiomas inacessíveis, exceto quando foram solicitadas pelos 

docentes; 

c) obras em condições físicas irrecuperáveis: avaliar as obras danificadas 

antes de serem enviadas para o Setor de Restauração, visando a 

aquisição do mesmo título ou outro similar, caso a obra não tenha 

condições de ser restaurada; 

d) obras desatualizadas e que foram substituídas por edições mais 

recentes: avaliar edições de obras que foram atualizadas por novas 

aquisições, para efeito de baixa ou reprocessamento, manter no 

mínimo 1 exemplar para pesquisa retrospectiva. 

 

9.1.2 Análise quantitativa 

 

 É necessário fazer as seguintes observações, se possível com ajuda do 

bibliotecário: 

a) número excessivo de exemplares versus pouca demanda; 

b) número de empréstimos de todos exemplares nos últimos sete anos 

(deve-se somar os exemplares e fazer uma média), considerar: 

 nenhum empréstimo: manter 2 exemplares e solicitar análise de um 

docente da área; 
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 1 a 5 empréstimos anuais: manter até 2 exemplares no acervo; 

 5 a 10 empréstimos anuais: manter até 4 exemplares no acervo; 

 superior a 10 empréstimos anuais: manter todos exemplares. 

 

9.2 Remanejamento 

  

As obras avaliadas sem utilização que não serão descartadas imediatamente 

e passíveis de demanda futura deverão ser depositadas na sala de remanejamento. 

As obras remanejadas que tiverem demanda para empréstimo domiciliar ou 

consulta local devem ser retornadas ao acervo imediatamente. 

Se não houver demanda pelas obras durante o período de permanência das 

mesmas, as obras podem ser baixadas, caso não façam parte da bibliografia básica 

ou complementar dos cursos.  

Abaixo os critérios que devem ser observados quanto ao tempo de 

permanência das obras na sala: 

a) RefPer: periódicos devem ser mantidos por cinco anos; 

b) Livros em geral: manter por cinco anos; 

c) Periódicos informativos: são baixados diretamente, não há remanejamento; 
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ANEXO A – TERMO DE DOAÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL 
 
 
 

TERMO DE DOAÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL 
 
 
Termo de doação de material informacional nº ______ / ______.  

(Preenchido pela Biblioteca no momento do recebimento do material)  

 

Eu _______________________________________________________________,  

RG nº: _______________________ CPF nº: _____________________________, 

abaixo assinado, por este documento transfiro incondicionalmente todos os meus 

direitos sobre o material informacional doado nesta data, conforme relatório anexo. 

Declaro estar ciente de que o referido material será reavaliado e tratado de acordo 

com as normas internas da biblioteca. 

 

  

São Gabriel da Palha,_____ de ________________ de _________.  

 

Doador: ____________________________________________________________  

Telefones: ____________________ E-mail: _______________________________  

Assinatura: __________________________________________________________  

 

Solicitamos sua assinatura, autorizando-nos a proceder de acordo com as políticas 

estabelecidas pela Biblioteca Altair Malacarne – FASG/IESG. Agradecemos sua 

doação.  

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Coordenador de Biblioteca 
Setor de Seleção e Aquisição 


