FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES
POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO DA
BIBLIOTECA JOSEPH BEASLEY

APRESENTAÇÃO
A política de aquisição, expansão e atualização do acervo da Biblioteca da Faculdade
Zumbi dos Palmares é efetivada tendo por base a bibliografia básica e complementar indicada
para os componentes curriculares que integram a matriz curricular dos cursos da Faculdade.
São consideradas também as sugestões apresentadas pelas coordenadorias de curso, pelos
professores e alunos.
A aquisição do material bibliográfico ocorre de forma contínua, com base nas
solicitações de aquisição dos cursos e/ou identificação de necessidades por parte da
biblioteca e de acordo com o provimento de recursos financeiros.
Envolve os seguintes critérios:
 Orçamento anual específico, atualizado e aprovado pela Diretoria da Faculdade;
 Aquisição das bibliografias básica e complementar correspondente para cada disciplina
dos diferentes cursos, com base nos planos de ensino, visando atender à proposta
pedagógica desses cursos;
 Composição de acervo para atender novos cursos e aumento de vagas;
 Atualização e expansão do acervo da Biblioteca;
 Criação de normas de preservação e conservação do acervo.
As transformações nas áreas do conhecimento e a política da Faculdade em manter
um nível de excelência em suas atividades fazem com que a sua Biblioteca tenha uma política
permanente de atualização do seu acervo.
As ações conjuntas entre a biblioteca e o corpo docente, desenvolvidas de forma
dinâmica e contínua, representam um importante instrumento que, efetivamente, deverá
contribuir para que as metas educacionais da Faculdade sejam atingidas. Portanto, a política
de desenvolvimento do acervo da Biblioteca terá o acompanhamento de novos lançamentos
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editoriais, mantendo o acervo permanentemente atualizado e a atenção especial às obras e
autores fundamentais nas áreas de atuação da Faculdade.
A biblioteca solicita, semestralmente, às Coordenadorias de Curso, professores e
alunos, indicação de publicações e materiais especiais, para atualização do acervo.
O acervo também é atualizado por meio de consultas a catálogos de editoras, sites de
livrarias e etc., com a finalidade de conhecer os novos lançamentos do mercado nas diversas
áreas de especialidade do acervo.
Assim, quanto à aquisição, são seguidas as seguintes prioridades:


Todas as obras avaliadas como significativas, segundo os especialistas da área;



Obras para apoio aos cursos de graduação da Instituição;



Obras necessárias para elaboração de investigação científica, trabalhos acadêmicos;



Obras selecionadas como introdutórias e indicadoras de fontes de informações;



Aquisição de vídeos; DVD’s; CD ROM; Sistemas; etc.; avaliados como significativos,
segundo os especialistas da área; e



Aquisição de Bases de Dados; Periódicos Científicos; Revistas e Jornais; avaliados
como significativos, segundo os especialistas da área.

1. Objetivos
Seus principais objetivos são:


Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo na área de atuação
acadêmica da Faculdade;



Identificar os elementos adequados à formação da seleção;



Determinar critérios para duplicação de título;



Incrementar os programas cooperativos;



Estabelecer prioridades de aquisição de material;



Traçar diretrizes para o descarte de material.

A formação do acervo deve ser constituída por meio de uma política de aquisição
compatível com os recursos orçamentários da Faculdade, a mesma deve ainda priorizar a
aquisição de diferentes tipos de materiais.
Ao propor a implementação de novo Curso, a bibliografia deverá atender aos
programas das disciplinas com, no mínimo, três títulos por unidade curricular, disponível na
proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais
pretendidas/autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que
efetivamente utilizam o acervo.
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2. Critérios de Seleção
Quanto à formação de acervo deve ser rigorosamente selecionado, observando os
seguintes critérios:
 Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da Faculdade;
 Edição atualizada;
 Relevância do autor e/ou editor para o assunto;
 Citação do título em bibliografias, catálogos e índices;
 Língua acessível;
 Números de usuários potenciais.
Estes critérios servem para nortear o trabalho de parceria do corpo docente e
bibliotecário, pois cabe ao conjunto a responsabilidade pela seleção e formação adequada do
acervo.
Quanto à seleção quantitativa a biblioteca estabelece o seguinte critério:
 Bibliografia Básica: Renovação de material bibliográfico básico e indispensável para
o desenvolvimento da disciplina e considerado leitura obrigatória. Nacional: serão adquiridos
pelo menos 03 (três) títulos para cada componente curricular, disponível na proporção média
de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de
cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo.
O número de alunos deverá ser discriminado no formulário de solicitação de material
bibliográfico. Importado: os livros importados serão adquiridos quando não existir adequada
tradução em português.
 Bibliografia Complementar: Livros nacionais ou importados necessários à
complementação da bibliografia básica do curso seja em nível de pesquisa e/ou conteúdo
programático das disciplinas ministradas na Faculdade. Será adquirido, pelo menos, dois
exemplares de cada título indicado (mínimo de 3 títulos por disciplina), sendo que nos casos
em que haja demanda, ou por solicitação que justifique a necessidade, será adquirido um
número maior de exemplares.
 Bibliografia Atualizada: Livros necessários para atualização da bibliografia
complementar. Aquisição mediante solicitação do corpo docente e número de exemplares
definidos pela demanda existente na biblioteca.
 Coleção de Referência: Será dada atenção especial a matérias de referências
especializadas a saber: dicionários, estatísticas, atlas, manuais etc. A seleção deste material
será realizada mediante consulta de especialistas no assunto/área.
–
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