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1 Introdução 

 

O Sistema de Bibliotecas - SIBI do São Lucas Educacional é formado pelas bibliotecas 

universitárias que compõem suas Unidades Educacionais (Centros Universitários e 

Faculdades) e tem por finalidade facilitar o acesso à cultura, à informação, à educação e ao 

lazer, contribuindo assim para a elevação do nível cultural e da qualidade de vida dos 

cidadãos. Pretendem estimular o hábito pela leitura; dar condições para fruição da criação 

literária, científica e artística, proporcionando o desenvolvimento da capacidade crítica do 

indivíduo; conservar, valorizar, promover e difundir o patrimônio escrito para reforçar a 

identidade cultural nacional e regional; disseminar informação útil e atualizada, em diversos 

suportes, satisfazendo as necessidades da comunidade acadêmica. Têm como missão 

atender aos diversos segmentos do São Lucas Educacional em suas necessidades de 

documentação e informação nas áreas do conhecimento específico de sua atuação, tendo 

como propósito contribuir para a qualidade da educação, da pesquisa e da extensão.  

 

1.1 Política de Desenvolvimento de Coleções 

 

A política de desenvolvimento de coleções constitui-se de um conjunto de critérios 

contínuos e dinâmicos que definem a conveniência em adquirir, manter e descartar 

material bibliográfico do SIBI estabelecendo normas para seleção e aquisição de material 

bibliográfico; disciplinando o processo de seleção; constituindo os critérios de atualização 

do acervo; balizando diretrizes para a avaliação e o descarte das obras. Os recursos 

oferecidos pela entidade mantenedora que se destinam a aquisição de obras priorizam 

primeiro o crescimento de títulos de livros e depois o aumento gradativo do número de 

exemplares (volumes), além da compra de materiais especiais. A atualização do acervo é 

permanente e crescente e obedece às orientações dos instrumentos dos órgãos 

reguladores da educação na dimensão que abrange a Biblioteca. 

 

2 Formação do Acervo 
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O acervo será composto por diversos tipos de obras em seus variados suportes e de 

acordo com as doações e os recursos orçamentários disponibilizados, servindo de apoio 

informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão da comunidade acadêmica. 

Em suporte físico ou virtual, descrevemos os tipos de obras que compõem nosso 

acervo: 

Livros e folhetos: produção bibliográfica da própria IES e de editoras comerciais; 

Obras de referência: dicionários, enciclopédias, atlas, manuais, guias, anuários, etc; 

Monografias, Dissertações e Teses: trabalhos acadêmicos de graduação, especialização, 

mestrado e doutorado nas áreas de atuação institucional; 

Periódicos: jornais, boletins e revistas de caráter informativo ou técnico-científico; 

Material audiovisual: CD-ROM, disquete, DVD, CD, VHS, e mapas. 

Obras raras: incunábulos, materiais impressos até 1900, exemplares especiais com marcas 

de propriedade, notações manuscritas e/ou dedicatórias de pessoas celebres. 

 

3. Processo de Seleção 

 

O processo de seleção consiste em aplicar um conjunto de normas, critérios e 

procedimentos que orientam a tomada de decisão nas ações de incorporação de 

documentos ao acervo em formação, desenvolvimento e atualização. Todos os documentos 

recebidos pela biblioteca serão submetidos ao processo de seleção que considerará 

essencialmente o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC’s) aprovados em todas as instâncias 

institucionais observando os cursos em implantação, credenciamento, reconhecimento ou 

em fase de reformulações curriculares.  

 

3.1 Seleção Qualitativa 

 

Para fazermos a seleção qualitativa, apresentamos os critérios que determinam a 

incorporação de obras ao acervo: 
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Assunto: os documentos devem estar inseridos nas áreas temáticas afins a IES, abrangendo 

a literatura convencional e não convencional; 

Relevância: análise da sua relevância técnico-científica, informativa, histórica ou 

simplesmente como contribuição ao desenvolvimento e atualização do acervo; Publicações 

com cobertura temática interdisciplinar poderão integrar o acervo, após a análise de sua 

relevância para o mesmo; 

Idioma: os idiomas dos documentos incorporados ao acervo devem ser acessíveis aos 

usuários da Biblioteca, priorizando o idioma oficial do Brasil, o português. Os documentos 

com os demais idiomas poderão ser incluídos no acervo após análise minuciosa por parte 

do selecionador e aprovação de especialistas, verificando a demanda real existente; 

Idade: observar a relação idade/demanda/custo de manutenção de documentos muito 

antigos, bem como seu valor histórico. Outro fator a ser observado é a atualização do tema 

abordado no documento; 

Originalidade: não será permitida a incorporação ao acervo de cópias de qualquer tipo de 

material, com exceção daqueles que possam ser reproduzidos legalmente conforme dispõe 

a legislação brasileira de direito autoral, Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998; 

Formato/Suporte: não há restrições quanto ao formato das obras para incorporação ao 

acervo, porém, evitaremos adquirir documentos em suporte/edições/versões que 

necessitam de equipamentos especiais não disponíveis na Biblioteca; 

Preço: o custo do material a ser adquirido deve ser compatível com a expectativa de uso e 

corresponder aos valores praticados no mercado para documentos similares. 

 Em se tratando de periódicos, o fator de impacto deverá ser considerado para os 

títulos científicos, bem como se a assinatura contempla os três últimos anos da coleção. 

 

3.2 Seleção Quantitativa 

 

De modo geral, adotar-se-á três títulos de livros para a bibliografia básica podendo 

ser essas obras serem físicas ou virtuais, e, sendo físicas, tendo sua quantidade variando 

conforme a oferta anual de vagas por curso. As bibliografias complementares serão 



7 
 

constituídas em geral por 5 títulos, podendo ser virtual ou com o mínimo de dois 

exemplares físicos cada. 

Livros e Folhetos: a quantidade de exemplares obedecerá à orientação dos órgãos 

avaliadores de cursos considerando as disciplinas e os cursos que adotarem a bibliografia 

impressa; 

Obras de Referência: um exemplar por título físico/impresso; 

Monografias, Dissertações e Teses: um exemplar por título em mídia; 

Periódicos: uma assinatura por título físico/impresso; anualmente a Biblioteca realizará 

uma avaliação nas estatísticas de empréstimos dos periódicos correntes impressos com o 

objetivo de colher subsídios para tomada de decisão nas renovações dos mesmos e/ou a 

inclusão de novos títulos. Havendo a decisão de cancelamento da assinatura, pode decidir 

pela manutenção dos fascículos no acervo, pelo remanejamento ou pelo descarte. Tende-

se a extinção da assinatura de periódicos físicos. 

Material Audiovisual: um exemplar por título em mídia; 

Obras raras: um exemplar de cada título recebidos apenas por doação; 

Exceções: Poderão ser incorporados ao acervo mais exemplares do que os estabelecidos 

acima, justificados pela demanda de uso identificada pela Biblioteca e autorizada pelas 

instâncias superiores. 

 

4 Processo de Aquisição 

 

O acervo é formado por meio dos processos de compra, permuta, doação e depósito 

legal. 

 

4.1 Compra 

 

As obras adquiridas pelo processo de compra são identificadas e selecionadas por 

meio de vários instrumentos de solicitação de novos títulos: solicitação das coordenações 

para formação e/ou complementação de bibliografias, indicação da comunidade 
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acadêmica, Indicação da Biblioteca com base nas solicitações demandadas e não atendidas, 

consulta aos catálogos, listas e propagandas diversas de editores e livreiros, bibliografias 

gerais e especializadas e documentos de referência. As solicitações deverão ser enviadas 

para a Reitoria que encaminhará ao setor de Compras para o processo de cotação; reunidas 

e organizadas em listagem única, serão submetidas aos critérios de seleção para receber 

autorização de compra. Esses procedimentos contribuirão para que somente seja adquirido 

material indispensável e dentro da disponibilidade dos recursos orçamentários e 

financeiros. As compras serão realizadas anualmente a partir de um orçamento 

previamente elaborado e de acordo com as prioridades estabelecidas pela Reitoria. 

O contrato anual de assinatura mensal da base de dados de livro eletrônicos 

também garante a atualização do acervo composto por mais de 8.000 livros disponibilizados 

on line para acesso de toda a comunidade acadêmica. O mesmo pode se dizer do contrato 

anual de assinatura da base de dados de periódicos eletrônicos que, respeitando o embargo 

contratual, disponibiliza os artigos mais atualizados.  

 

4.2 Permuta 

 

É um processo não muito usual que consiste, de forma oficial, na troca de 

documentos publicados por duas instituições. Para tanto, deve-se possuir uma lista de 

instituições nacionais e internacionais e suas respectivas publicações para que se possa 

realizar o processo de permuta. Tendo definido os títulos a serem permutados, deve-se 

realizar um acordo de permuta entre as duas instituições manifestando o interesse no 

recebimento das publicações. 

 

4.3 Doação 

 

O processo de doação é uma forma bastante usual de formação de acervos e é 

adotado pelo SIBI, representando uma parcela de suas aquisições. Porém, para receber um 
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documento em doação, deve-se aplicar o mesmo critério de seleção utilizado para os 

documentos adquiridos por compra. 

As doações podem acontecer de forma espontânea ou solicitada. De forma 

espontânea, a Biblioteca recebe as obras mediante assinatura do Termo de Doação de 

Obras, mas se reserva o direito de submeter os documentos recebidos aos critérios de 

seleção com o objetivo de verificar se incorpora ao acervo, encaminha para doação ou 

descarta as obras. De forma solicitada, a Biblioteca requere a doação através de listas de 

duplicatas e/ou doações de instituições de ensino e pesquisa, órgãos governamentais, 

editoras e livrarias que editem e distribuam publicações de interesse da biblioteca. 

O SIBI reserva-se o direito de não receber os seguintes materiais: fotocópias de 

materiais bibliográficos e outras formas de reprodução não autorizadas, tendo em vista o 

Art. 29 da Lei de Direito Autoral, Lei n° 9.610 de 19 de fevereiro de 1998; apostilas ou obras 

de finalidade comercial; materiais riscados, infectados e/ou danificados; materiais em 

formatos obsoletos e para os quais a Biblioteca não possua equipamentos adequados para 

acesso ao conteúdo; obras publicadas há mais de cinco anos cujo conteúdo está claramente 

desatualizado e não possua caráter histórico; fascículos de periódicos já existentes no 

acervo; doações em quantidades superiores a vinte (20) exemplares do mesmo título. 

Os documentos recebidos por doação que, pelos critérios de seleção, não são 

incorporados aos acervos, são disponibilizados para doação a bibliotecas de outras 

instituições ou seguem para descarte. 

 

4.4 Depósito Legal 

 

 Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) em Graduação e Pós-graduação serão 

recebidos pela Biblioteca em um exemplar em mídia e disponibilizados no Repositório 

Institucional, dentro da respectiva Comunidade do Curso e da Unidade Organizacional, para 

acesso à comunidade acadêmica. 

As teses e dissertações defendidas pelos docentes do São Lucas Educacional serão 

depositadas apenas com um exemplar em mídia e serão disponibilizadas no Repositório 
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Institucional, dentro da respectiva Comunidade do Curso ao qual o docente é vinculado, 

para acesso à comunidade acadêmica.  

Os livros, folhetos e manuais produzidos e/ou editados pela IES deverão ser 

depositados com 3 exemplares em versão impressa, se houver, e com um exemplar em 

mídia, sendo todo a obra disponibilizadasno Repositório Institucional. 

 

5. Processo de Avaliação do Acervo 

 

A avaliação do acervo é um procedimento periódico realizado pelas bibliotecas do 

SIBI a cada dois anos para adequá-lo às novas diretrizes traçadas pela instituição e 

originadas pela demanda da comunidade acadêmica de modo a otimizar o espaço físico 

disponível e elevar a qualidade do acervo. 

Os indicadores quantitativos são coletados priorizando o número de empréstimos e 

consultas e a relação existente entre o número de exemplares e o número de usuários. A 

avaliação qualitativa é orientada pelos mesmos critérios e procedimentos já descritos no 

processo de seleção e, após esta avaliação, o acervo passará pelo processo de 

desbastamento. 

O desbastamento é o processo pelo qual se retira o livro ativo, títulos e/ou 

exemplares, partes de coleções, quer para remanejamento ou descarte. Deve ser realizado 

periodicamente logo após o processo de Avaliação do Acervo, e tem como objetivos 

principais adequar a coleção aos interesses dos usuários; evitar o crescimento desordenado 

da coleção; evitar desperdícios de recursos humanos, financeiros e de infraestrutura. 

 

5.1 Descarte 

 

É o processo de retirada definitiva e total do documento ou da coleção, motivada 

pelo desuso comprovado, exemplares excedentes, títulos fora da área de cobertura 

temática definida, obras danificadas sem possibilidade de restauração, obras 

desatualizadas e que foram substituídas por edições mais recentes e obras em línguas 
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estrangeiras inacessíveis. No processo de descarte de periódicos, avaliamos se as coleções 

estão não correntes e incompletas e se são de divulgação geral e/ou de interesse 

temporário. 

Ao realizar o descarte, um Termo de Descarte deve ser preenchido e arquivado, pois 

é nele que consta a relação dos documentos a serem eliminados, os motivos e a aprovação 

dos responsáveis. 

Os documentos descartados em bom estado de conservação e sem 

comprometimento de seu conteúdo serão disponibilizados para outras instituições por 

intermédio de doação. 

 

5.2 Remanejamento 

 

É o processo de deslocamento e guarda das obras ou coleções para locais de menor 

acesso, mas igualmente seguros e higienizados, na mesma instituição como forma de 

manter a informação caso venha a ser solicitada pelo usuário. O processo de 

remanejamento aguardará o prazo de cinco anos e, não havendo procura, o material deverá 

seguir para o descarte. 

 

6. Inventário 

 

As bibliotecas do SIBI realizam anualmente inventário patrimonial de seu acervo 

necessitando de 100% do acervo presente e organizado na Biblioteca para que a 

conferência dos números de tombo possa ser feita. Por este motivo, a Biblioteca, durante 

a realização do inventário, não poderá realizar o serviço de empréstimo de seus 

documentos até o término da coleta de dados, e os documentos emprestados devem ser 

devolvidos à biblioteca. Pelos motivos expostos, fica determinado que as Bibliotecas 

durante o mês de janeiro trabalharão internamente realizando apenas o inventário. 

Com o acervo ordenado, deve-se proceder à leitura individual dos volumes 

armazenados nas estantes, em todas as coleções de forma a gerar, ao final do processo de 
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coleta dos dados, uma listagem contendo todos os exemplares presentes no acervo. Os 

números de tombo não detectados devem ter seus registros nas bases de dados alterados 

de forma a evitar sua recuperação na pesquisa, empréstimo e reserva de documentos 

extraviados. As listagens do inventário são devidamente identificadas, encadernadas e 

arquivadas como documentos administrativos da BDJBC, bem como apresentadas ao setor 

de Controladoria para baixa patrimonial. 

 

6.1 Substituição de Obras 

 

As obras desaparecidas constatadas em inventário não serão substituídas 

automaticamente. A reposição só acontecerá se houver demanda do título, número de 

exemplares insuficientes, relevância do título para a área ou a existência de exemplar com 

edição mais atualizada. No caso de obras esgotadas, a biblioteca aguardará a nova 

reimpressão da mesma, conforme informações da editora responsável, ou providenciará a 

aquisição de uma obra com informações semelhantes, que possa suprir as necessidades de 

informação dos usuários. Decidindo-se pela não substituição, a obra deve ser identificada 

como baixada no banco de dados e em nota deve-se fazer constar “obra desaparecida”. 

Caso a obra seja perdida pelo usuário, este deverá substituir a Biblioteca com o 

mesmo título e edição ou a edição mais atualizada apresentando cópia da nota fiscal. Caso 

a obra perdida não esteja mais sendo editada, deverá ser escolhido título semelhante com 

valor aproximado da obra original extraviada.  

 

7. Revisão Da Política 

 

As bibliotecas universitárias têm como características a dinamicidade e flexibilidade 

de suas ações e assim deve ser sua Política de Desenvolvimento de Coleções. Nesse sentido, 

sendo flexível e dinâmica, a política deve ser reavaliada a cada cinco anos com a 

participação dos coordenadores de curso e docentes, com a finalidade de garantir a sua 

adequação à comunidade acadêmica, aos objetivos do SIBI e da própria Instituição. 
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8. Conclusão 

 

A política de desenvolvimento de coleções deve ser divulgada para toda a 

comunidade acadêmica, principalmente discentes e docentes, tornando transparente o 

processo de formação do acervo das bibliotecas do SIBI. 

Os materiais informacionais selecionados para compor o acervo da Biblioteca, 

adquiridos através de compra, doação ou permuta, devem ser incorporados ao patrimônio 

da Instituição. 

Concluindo, a Política de Desenvolvimento de Coleções deve ser flexível e 

atualizada, de forma a facilitar as decisões e justificar a incorporação ou não de 

determinados materiais. Deve ainda orientar nas decisões de planejamento, orçamento, 

seleção e aquisição de material informacional, possibilitando dar à coleção um perfil 

compatível com a natureza e abrangências exigidas pelas suas atividades de ensino e 

pesquisa, além de expressar a relação do desenvolvimento do acervo com os objetivos da 

Instituição.  



14 
 

Referências 

 
ANDRADE, Diva. Aquisição de materiais de informação. Brasília: Briquet de Lemos, 1996. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca do 
Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
 

FIGUEIREDO, Nice M. Desenvolvimento e avaliação de coleções. 2.ed. Brasília: Thesaurus, 
1998. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Política de desenvolvimento de coleções 
do Sistema de Bibliotecas da UFSC. Florianópolis: 2009. 
 

VERGUEIRO, Valdomiro. Seleção de materiais de informação. Brasília: Briquet de Lemos, 
1995. 
 
  



15 
 

 
 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

Biblioteca ____________________________ 

                          TERMO DE DOAÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

Nacionalidade:___________________________Estado Civil:________________________ 

Profissão:_______________________CPF ______________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Eu, por livre e espontânea vontade e sem quaisquer restrições quanto a efeitos 

patrimoniais e financeiros, DOO ao São Lucas Educacional , mantida pelo Centro de Ensino 

São Lucas Ltda e Centro de Ensino Santo Antounioux Ltda, gratuitamente, sem condições 

ou encargos de qualquer natureza _______ livros e _______ periódicos de minha 

propriedade, transferindo-lhe desde já e irrevogavelmente toda a posse, jus e domínio que 

exercia sobre os referidos bens.  

Após processo de seleção, fica autorizada a Biblioteca a incorporar a seu acervo, 

bem como a descartar ou encaminhar para doação a outras bibliotecas. 

Declaro ainda ter tomado ciência e estar de acordo com a política de 

desenvolvimento de coleções adotada pela Biblioteca em relação a doações. 

 

Porto Velho, ______ de _______________ de 20_____ . 

 

 

 

____________________________   __________________________ 

        Assinatura do Doador          Assinatura da Biblioteca 


