
A biblioteca Pe. Aldemar Moreira, S.J. campus SBC e SP utiliza o Formulário de 
Bibliografia Recomendada para aquisição de material bibliográfico tendo como 
prioridades: 

- a aquisição das bibliografias constantes no Plano de Ensino de Disciplina; 
- as assinaturas de periódicos cujos títulos já fazem parte da lista básica conforme 
indicação dos docentes; 
- a aquisição de materiais necessários ao desenvolvimento das unidades curriculares; 
- a aquisição de materiais para dar suporte técnico a outros setores da Instituição. 

 
No formulário deverão constar todos os dados do livro (título, autor, editora, edição), e 
tipo de material; bibliografia básica (específica), complementar (relacionada), pós-
graduação (material destinado aos cursos de mestrado ou doutorado), outros 
(especificar a que se destina). 
Solicitamos que o Plano de Ensino de Disciplina quando da solicitação de 
bibliografias básica ou complementar seja anexado ao formulário. 

A solicitação de outros materiais como normas técnicas, periódicos, material áudio 
visual e material de referência utilizam o mesmo formulário. 

 
O formulário deve ser preenchido, assinado e encaminhado à Chefia Departamental 
para que se obtenha o seu parecer, assinatura e data sendo posteriormente 
encaminhado à Biblioteca. 

Sugerimos: 

• Que o professor consulte o acervo da biblioteca para verificar o que já está 
catalogado em sua área e a quantidade de exemplares de cada título já 
disponíveis para empréstimo. 

• Que verifique a disponibilidade do livro no mercado para que não haja 
indicação de livros esgotados. 

 
 

PLANOS DE ENSINO 

 

Bibliografia Básica: leitura mínima obrigatória. 

Cada título escolhido precisa fazer parte do acervo da biblioteca e deve ser de fácil 
acesso ao aluno. 

Bibliografia Complementar: leitura recomendada para aumentar os conhecimentos 
sobre determinado assunto. 

Periódicos: produções especializadas que devem atender as principais áreas de cada 
curso. 



Cuidados ao montar a Bibliografia de cada unidade curricular: 

• Não manter nas bibliografias links ou referências de sites; 
• Obras de referência, se realmente necessário, indicar como 

bibliografia complementar; 
• Não referenciar capítulos de livro, se necessário, indicar a obra completa; 
• A referência deve estar completa, ou seja, indique o nome completo do autor, 

título completo da obra, local, editora, ano e se houver o volume utilizado; 
• Os títulos repetidos em bibliografias de dois ou mais cursos, devem constar no 

acervo da biblioteca em quantidade suficiente para atender o número de vagas 
ofertadas de cada curso. 

 
 
Critérios de Análise utilizados pelo MEC - Ministério da Educação 

Os conceitos variam de 01 a 05. 

 
Atenção Professores 
 
Ocorreram mudanças importantes no instrumento de avaliação do MEC. Antes de elaborar 
a bibliografia do seu Plano de Ensino, por favor consultar o documento disponível no link 
abaixo: 
 
 
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação 
 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf

