POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES
Biblioteca Pe. Aldemar Moreira
A implantação da política de desenvolvimento de coleções deve ser elaborada
como uma das formas de planejamento orçamentário, manutenção da qualidade
do acervo, adequação com os interesses da Instituição e atender às
necessidades da comunidade acadêmica. Sua elaboração segue critérios e
metodologias desenvolvidas pela equipe de profissionais da biblioteca.

Objetivos
Os objetivos da política de desenvolvimento de coleções são:
a) permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação
da Instituição;
b) identificar os elementos adequados a formação da coleção;
c) determinar critérios para duplicação de títulos;
d) incrementar os programas cooperativos;
e) estabelecer prioridades de aquisição de material;
f) traçar diretrizes para o desbastamento e descarte de material.

Critérios de seleção
Os critérios de seleção devem ser rigorosamente observados levando em
consideração:
a) autoridade do autor e /ou editor;
b) edição atualizada;

c) qualidade técnica;
d) escassez de material sobre o assunto nas coleções da biblioteca;
e) número de usuários que poderão utilizar o material;
f) reputação do publicador ou produtor;
g) condições físicas do material.

Fontes de seleção
Diversas fontes de informação deverão ser utilizadas para a seleção, tais como:
a) planos de ensino;
b) bibliografias especializadas;
c) catálogos de diversas editoras;
d) sugestões dos usuários;
e) outros.

Seleção
Bibliografia básica
03 (três) títulos por disciplina, contidos no plano de ensino.
Bibliografia complementar
05 (cinco) títulos por disciplina contidos no plano de ensino.
Coleção de referência
Enciclopédias, dicionários, handbooks etc...

Periódicos
Títulos analisados pelos docentes no sentido de realizar:
a) cancelamento dos títulos que não atendem as necessidades da comunidade
acadêmica;
b) inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do conteúdo
programático/ou atualização;
c) manutenção dos títulos adquiridos.
Multimeios
Adquiridos mediante necessidade da comunidade acadêmica.
Jornais e revistas
Os jornais e revistas são adquiridos em caráter informativo

Prioridades de aquisição
A aquisição de materiais visa atender às necessidades de informação científica,
pedagógica e técnica da comunidade acadêmica, através de:
a) obras que atendam a necessidade dos cursos;
b) bibliografias;
c) assinatura de periódicos cujos títulos já fazem parte da lista básica conforme
indicação dos docentes;
d) materiais de suporte técnico a outros setores da Instituição.
Doações
Os materiais recebidos como doações serão analisados e poderão ser:
a) incorporados ao acervo;

b) doados;
c) permutados;
d) descartados.
A seleção dos livros doados se dará por:
a) relevância do conteúdo;
b) indicação do título em bibliografias;
c) condições físicas do material;
d) idioma.
Os periódicos serão aceitos para completar coleção e/ou falhas de títulos
existentes. No caso de títulos inexistentes serão aceitos os que atendam à
necessidade da comunidade acadêmica.

Multimeios
Os multimeios serão incorporados ao acervo obedecendo os critérios de compra.

Desbastamento
Processo pelo qual se retiram do acervo, títulos e/ou exemplares, parte de
coleções, quer para remanejamento ou para descarte. Deve ser um processo
contínuo, sistemático e criterioso, para manter a qualidade da coleção. O
desbastamento da coleção deverá ser feito no máximo a cada 10 (dez) anos,
seguindo os seguintes critérios:

a) títulos históricos e não utilizados durante os últimos 10 anos;
b) coleção de periódicos correntes, anteriores aos últimos 10 anos;
c) coleções de periódicos de compra encerrada e que tenham possibilidade de
serem reativados;
d) coleções de periódicos de valor histórico.

Reposição de material
A reposição de material deverá ser baseada nos seguintes critérios:
a) demanda do título;
b) exemplares danificados;
c) quantidade insuficiente de exemplares;

Avaliação da coleção
A avaliação sistemática da coleção deve ser entendida como um processo
utilizado para se determinar o valor e adequação da coleção, em função dos
objetivos da biblioteca e da própria Instituição, possibilitando traçar diretrizes
quanto à aquisição, à acessibilidade e ao descarte. A biblioteca deverá proceder
à avaliação do seu acervo uma vez a cada 10 anos sendo empregados métodos
quantitativos e qualitativos, cujos resultados serão comparados e analisados,
assegurando o alcance dos objetivos da avaliação da coleção, na avaliação do
acervo da biblioteca.

Revisão da política de desenvolvimento de coleções
A política de desenvolvimento de coleções deverá ser revisada a cada 03 (três)
anos com o objetivo de adequar-se às necessidades da Instituição e da
comunidade acadêmica.

Atualizado em março/2019.

