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A Direção do Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy, no uso de suas 

atribuições regimentais, torna público a política de aquisição, expansão e atualização   do acervo 

bibliográfico. 

 

A política de desenvolvimento de aquisição, expansão e atualização do acervo da biblioteca do 

Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy tem por finalidade a definição de 

critérios para a atualização do acervo, bem como a necessidade da aplicação correta dos recursos 

orçamentários disponibilizados pela Instituição. 

Objetivo: 

O objetivo de elaborar uma Política para aquisição, expansão e atualização da Biblioteca do 

Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy, é de organizar normas para 

atualização do acervo e através disso equilibrar o crescimento do acervo da IES, assim como 

estabelecer diretrizes para orientar no processo de seleção e aquisição de material.  

Avaliação da Coleção: 

É necessário que se avalie o acervo periodicamente para que se verifique a adequação do acervo 

como contribuição a informação dos trabalhos desenvolvidos pela instituição. A avaliação do 

acervo da Biblioteca deverá levar em consideração as bibliografias básicas e complementares das 

disciplinas que constam nas ementas dos Projetos Pedagógicos dos cursos da IES, bem como, obras 

clássicas dos autores das áreas oferecidas na instituição (nacionais e estrangeiros). 
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Seleção: 

A seleção dos materiais que vão compor o acervo (bibliografias básicas, complementares, 

periódicos, entre outros) é realizada através do corpo docente, Coordenador de Curso e NDE da 

Instituição.  

Aquisição: 

Para aquisição através de compra, o critério adotado é a necessidade de cada curso, levando-se em 

conta a proporção de exemplares de acordo com o número de alunos por curso, considerando a 

proposta pedagógica de cada curso e as prioridades para as bibliografias básicas e 

complementares, diante de cada necessidade apresentada. 

Quanto à seleção quantitativa,  bibliografias dos  Projetos Pedagógicos dos Cursos do Instituto 

Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy, são desenvolvidas da seguinte forma: 

- Bibliografia Básica: serão adquiridos preferencialmente 3 (três) títulos para cada disciplina. 

- Bibliografia Complementar: : serão adquiridos preferencialmente 5 (cinco) títulos para cada 

disciplina. 

Prioridade de Aquisição: 

 A IES estabelece biblioteca as seguintes prioridades para aquisição de material bibliográfico:  

 Obras que sejam de interesse para os cursos de graduação e contem em seu PPC; 

  Assinatura de periódicos relacionados aos cursos existentes; 

 Indicação de Coordenador de obras que sejam do interesse dos cursos de graduação e não 

constam no PPC. 

Doações  



 
Instituto Superior de Educação Professora Nair Fortes Abu-Merhy 

 

 

                               Avenida Augusto Perácio, nº 226 - Bairro São Luis  - Além Paraíba - MG - CEP 36.660.000 –  
Tel: (32)3462-7030 

 www.feap.edu.br 
 

Os materiais recebidos como doações serão submetidos aos mesmos critérios do material 

comprado. Serão passados aos coordenadores para avaliação e que solicitarão consultas aos’ 

especialistas no assunto. Não serão adicionados novos títulos e/ou volumes ao acervo 

somente porque foram recebidos de forma gratuita.  

Quanto às doações recebidas, a biblioteca, poderá dispor da seguinte maneira:  

 Incorporá-la ao acervo; 

  Doá-las ; 

  Descartá-las. 

Essa política contempla ações com prioridades para: 

 atender às bibliografias básicas e complementares dos cursos; 

 manter o acervo atualizado e condizente com as necessidades dos cursos; 

 contemplar a demanda de usuários. 

 

 

 

Além Paraíba, 01 de agosto de 2010 

 


