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1 INTRODUÇÃO

Como pressuposto básico, a Política de Aquisição, Expansão e Atualização do
acervo bibliográfico deve ser traçada em consonância com as metas e objetivos da
IES, estabelecidos no PDI.
A Política ora apresentada tem como princípio a missão da IES, à qual se
vincula o compromisso de garantir uma formação generalista aos estudantes, através
da incumbência de “Formar indivíduos capazes de pensar e de aprender
permanentemente, por meio de uma educação inovadora com qualidade, firmada nos
valores e princípios cristãos, aptos ao exercício autônomo, crítico, ético e solidário da
cidadania.” (PDI, 2013).
A Biblioteca da CISNE tem como finalidade fomentar o estudo, a pesquisa e a
extensão, contribuindo para a capacitação do estudante e a formação contínua do
professor, buscando facilitar, garantir acesso e capacitar o usuário para o uso dos
recursos informacionais e articular-se com os princípios da pesquisa bibliográfica.
Garantir a qualidade do acervo em permanente atualização e constituído por
obras e fontes diversas é ferramenta fundamental para propiciar ao usuário a
oportunidade de incorporar valores, tanto de formação técnico-educacional como
também cultural e de responsabilidade social. Esta união é objeto de busca
permanente, pois permite ao estudante, em particular, e aos usuários da biblioteca,
em geral, a possibilidade de uma formação holística com teor humanístico.
Aspectos pertinentes ao contexto acadêmico, a dotação orçamentária e as
políticas institucionais são parâmetros que definem a elaboração desta política,
visando à criação de recursos bibliográficos ajustadas à demanda dos usuários.

2 OBJETIVOS

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo bibliográfico da
Biblioteca da CISNE tem como principal objetivo fixar critérios que possibilitem o
crescimento racional e equilibrado do acervo, em todas as áreas, de modo a atender
às demandas dos cursos de graduação no contexto da educação, da pesquisa e da
extensão.

Constituem objetivos da Política de Aquisição, Expansão e Atualização do
acervo:


Traçar os critérios de seleção e aquisição de material bibliográfico,
quanto às necessidades qualitativa e quantitativa;



Fixar os recursos orçamentários destinados à renovação e expansão do
acervo;



Estabelecer regulamentação para a avaliação do acervo;



Estipular normas e procedimentos para descarte de material;



Estabelecer metas para expansão do acervo;



Disseminar informação quanto às novas publicações e edições;



Fomentar a utilização dos recursos bibliográficos através de cursos de
capacitação de usuários, com periodicidade semestral;



Expandir o conhecimento por mecanismo de criação do acesso remoto
através de uma biblioteca digital;



Criar condições de expansão física no Campus para acompanhar o
crescimento do acervo.

3 DO ACERVO

O acervo é formado por publicações monográficas, obras de referência,
publicações periódicas e publicações eletrônicas, todos adquiridos através de
identificação de necessidade, títulos de referência nos programas de disciplina ou
demanda expressa pela comunidade.
A aquisição do acervo é um processo que estabelece itens a serem agregados
a uma coleção por meio de compra e/ou doação, sendo uma operação que resulta da
seleção, ou seja, que implementa as decisões desta, ao incorporar ao acervo os itens
selecionados.
Cabe à biblioteca, de acordo com os recursos orçamentários definidos na
Política, compor um acervo, que deverá contemplar as seguintes finalidades:
A. atender aos programas de disciplina de curso de graduação;
B. dar apoio aos programas extensão;
C. atender o corpo docente e administrativo no exercício de suas atividades;

D. fornecer obras de formação complementar contribuindo para a aquisição de
conhecimento;
E. garantir a informatização do acervo atualizada;
F. manter a memória documental da Instituição.
Dos critérios qualitativo e quantitativo estabelecidos para o desenvolvimento do
acervo, constam:
1. publicações indicadas pelos cursos de graduação, através dos programas
de disciplina;
2. relação de 1 exemplar da bibliografia básica para cada 5 estudantes;
3. títulos indicados na bibliografia complementar;
4. títulos que atendam a iniciação científica;
5. obras e publicações, indicadas pelos cursos e Direção Geral, que
complementem a formação generalista e humanista;
6. valor do material;
7. acessibilidade da língua do texto e citação em fontes bibliográficas e
atualidade da obra;
8. periódicos que não sejam disponibilizados no Portal CAPES;
9. estudo de uso para adoção de meta para crescimento do acervo;
10. projeto para desenvolvimento e disponibilização de uma biblioteca digital;
11. projeto de expansão física, quando necessário, para atender a guarda do
acervo.
A atualização, reposição e expansão do acervo será desenvolvida em
conformidade com a verba orçamentária prevista na receita anual da IES, respeitando
os critérios estabelecidos, e priorizando os itens para atendimento aos objetivos desta
política.
A renovação do acervo contará com o descarte, quando o material após ser
avaliado, ser retirado da coleção por estar: obsoleto; inadequado; duplicado em
excesso; em desuso; coleções de periódicos não correntes, que não apresentam
demanda, com falhas na coleção e periódicos de divulgação e interesse temporário.

