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1 INTRODUÇÃO
Este documento tem como princípio estabelecer a política de atualização, aquisição,
manutenção, acesso online, e infraestrutura do acervo da Biblioteca Faculdade Unimed,
visando o planejamento na expansão do acervo, bem como na sua qualidade. O(A)
bibliotecário(a) deverá administrar a seleção e a aquisição dos materiais informacionais
O desenvolvimento e a manutenção do acervo serão de responsabilidade do(a)
bibliotecário(a) em parceria com o NDE, tendo em vista os professores serem
conhecedores da literatura, podendo assim selecionar criteriosamente o material a ser
adquirido.
Será necessário realizar avaliações periódicas dos acervos, com a finalidade de manter
a sua consistência, de acordo com a política proposta pela Instituição – esta responsável
pela infraestrutura da Biblioteca.
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2 ACERVO E POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO E SELEÇÃO
É compromisso da Instituição garantir recursos para manutenção da política de
atualização, expansão e renovação permanente do acervo, vinculada à indicação do
corpo docente, discente e administrativo. Outra questão de compromisso da Instituição
é para com toda a infraestrutura concernente à Biblioteca. Estes recursos estão
previstos no planejamento econômico-financeiro de implantação dos cursos e da
administração geral da Instituição.
Para uma eficiente política de desenvolvimento e formação do acervo é imprescindível
a colaboração periódica e constante do corpo docente, discente e administrativo na
avaliação de todos os itens constantes do processo que envolve a seleção, aquisição e
descarte de material.

2.1 Acervo

O atual acervo da Biblioteca Faculdade Unimed é assim composto:

ACERVO BIBLIOTECA FACULDADE UNIMED
Títulos PHL (acervo híbrido)
7454 títulos
Periódicos especializados portal Capes

2.2 Critérios de seleção e expansão do acervo

São critérios de seleção da Biblioteca Faculdade Unimed:
•

Área de interesse do conteúdo do material, ano de publicação, atualidade da
informação, valor histórico da obra, idioma, autoridade - autor/editora,
imparcialidade;

•

Periódicos: necessidade do curso/área de interesse, autoridade - autor/editor,
cobertura, continuidade.
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2.2.1. Responsável pela seleção
Sobre a responsabilidade pela seleção:
•

NDE;

•

corpo discente, por meio das sugestões apresentadas à coordenação de curso;

•

a Biblioteca, por meio da demanda e de acordo com estatística;

•

outros segmentos da Faculdade, por meio das necessidades de cada projeto
específico.

2.2.2. Fontes de informação para seleção e aquisição

Sobre as fontes de informação:
•

bibliografias fornecidas pelo corpo docente;

•

bibliografias gerais e especializadas;

•

catálogos de editoras;

•

sugestões dos usuários.
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2.2.3. Critérios do procedimento
Todo material solicitado para expansão deverá ser encaminhado pelos coordenadores
de curso ao (à) bibliotecário(a) responsável, por e-mail, para ser encaminhado ao Núcleo
Docente Estruturante.
São critérios do procedimento:
•

analisar a adequação do material às necessidades e interesses dos usuários;

•

manter atualizado o acervo de fontes de informação necessárias à expansão de
material bibliográfico;

•

realizar contato periódico com os professores e coordenadores, no sentido de
receber sugestões para aquisição e mantê-los informados sobre o andamento de
seus pedidos;

•

verificar as deficiências do acervo e indicar o material a ser adquirido.

Observação: Documentos que contêm a história da instituição, bem como suas próprias
publicações, também devem fazer parte do acervo.

a) Quanto ao perfil da coleção:
•

autoridade do autor e editor;

•

textos no idioma original ou traduções confiáveis;

•

edição atualizada;

•

qualidade técnica;

b) Quanto ao idioma:
•

português;

•

espanhol;

•

inglês.
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3 EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACERVO
A expansão de material ao acervo da Biblioteca Faculdade Unimed obedece à seguinte
sistemática

3.1. Bibliografia básica

São indicados 03 (três) títulos.

3.2. Bibliografia complementar

São indicados 03 (três) títulos.

3.3. Obras de referência

Os tipos de materiais para obras de referência são dicionários gerais e especializados,
códigos, catálogos, sumários, etc. Será da competência do(a) bibliotecário(a) selecionar
esses documentos em parceria com especialistas da área específica.

3.4 Periódicos

A seleção de periódicos é feita por meio do portal capes e validada pelo NDE.
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4 AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO
A avaliação sistemática da coleção é o diagnóstico que mostra se o seu desenvolvimento
está correndo da forma prevista e/ou planejada, possibilitando traçar diretrizes quanto
à aquisição, à acessibilidade e mesmo ao descarte.
Na avaliação do acervo da Biblioteca Faculdade Unimed serão utilizados os critérios a
seguir enumerados para avaliação de sua coleção.

4.1. Metodologias

Serão utilizadas as seguintes metodologias:
•

utilizar relatórios estatísticos para levantar o número de usuários; os leitores; os
livros consultados, etc; sendo que esses dados permitem efetuar várias relações
entre o crescimento da coleção e o seu estabelecimento entre os usuários a
serem atendidos;

•

verificar se a coleção satisfaz aos usuários;

•

determinar os tipos e níveis de necessidades em relação às coleções;

•

verificar as mudanças de interesse por parte da comunidade universitária e/ou
acadêmica.
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5 ACESSO AO ACERVO
É permitido ao usuário da Biblioteca Faculdade Unimed – seja aluno, professor,
funcionário o acesso ao catálogo online de livros. O catálogo online pode ser acessado
pelo link:
https://biblioteca.faculdadeunimed.edu.br/
A Biblioteca tem a totalidade de seus dados bibliográficos registrados em banco de
dados informatizado, plataforma PHL. Sendo que a plataforma possibilita consulta e
recuperação da informação em tempo real.
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6 INFRAESTRUTURA
Para pesquisa, estudos e outras necessidades de frequência ao espaço e acomodações,
os usuários da Biblioteca recebem:

Dados da infraestrutura da Biblioteca Faculdade Unimed
Item
Quantidade
Espaço fisíco
30,54 m²
Investimentos em infraestrutura são objetivos permanentes da Instituição para
contínuo desenvolvimento das ações da Biblioteca, não só de apoio ao seu aluno, ao seu
professor, aos seus funcionários e à sua direção, bem como atendimento comunitário e
cidadão – sempre que possível e quando procurada.
A Biblioteca da Faculdade Unimed oferece suporte e subsídio para os alunos da
Instituição aprimorarem seus conhecimentos. Possui uma ampla área de 30,54 m² e seu
layout acolhedor compreende os setores de atendimento, cabine de estudo individual,
salas de estudo em grupo e terminal para pesquisas.
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7 REVISÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DAS COLEÇÕES
Para garantir a sua adequação à instituição, à comunidade e aos objetivos da Biblioteca,
existem dois pontos primordiais a serem desenvolvidos e praticados: a participação do
NDE estar diretamente envolvida na política de desenvolvimento de coleções e a
participação direta do(a) biblioteconomista na organização e controle dessa política.
Após um período de 2 (dois) anos, esta política deverá ser avaliada para conhecer seus
reais benefícios e, se for o caso, novas atitudes possam ser concretizadas na
consolidação da função social de um importantíssimo setor na vida acadêmica que é a
Biblioteca.
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8 INFORMAÇÕES GERAIS
Segue abaixo dados para contato e acesso à Biblioteca.
No site/repositório estão disponibilizados:
•

o regulamento da Biblioteca Faculdade Unimed;

•

informações gerais sobre ela.

Atendimento:
Segunda a sexta-feira: das 08:00 às 21:00
biblioteca@faculdadeunimed.edu.br

Bibliotecária
Fernanda Christina da Costa
(CRB 6/2730)
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