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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Biblioteca Central do UNIARAXÁ tem como finalidade coletar, reunir, organizar, 

divulgar, manter todo o acervo documental atualizado e prestar serviços de informação à 

comunidade acadêmica.  

Para atingir os objetivos propostos, conta com a “Política de Formação e 

Desenvolvimento do Acervo”, instrumento que estabelece as diretrizes e orientar o 

desenvolvimento quantitativo e qualitativo da coleção, de forma adequada e racional, pela 

incorporação de materiais relevantes ao Ensino, Pesquisa e Extensão e às atividades 

técnico-administrativas, culturais e educativas.  

O Plano de Gestão do Acervo está fundamentado na sua Política cuja coleção é 

constituída por recursos bibliográficos, eletrônicos e virtuais tendo como características 

identificadoras a multidisciplinaridade e a equidade, no que se refere à atualização e 

diversidade de temas.  

 

2. COMUNIDADE ATENDIDA  

 

A Biblioteca Central presta serviços de informação à comunidade acadêmica do 

UNIARAXÁ e a comunidade em geral. O público alvo é a comunidade universitária - 

alunos, professores e funcionários considerados de forma agregada, vinculados aos 

Cursos de Graduação, Pós-Graduação, Grupos de Pesquisa, Extensão e unidades técnico-

administrativas do UNIARAXÁ. 

 

3. FORMAS DE AQUISIÇÃO DO ACERVO 

Os materiais selecionados poderão ser incorporados ao acervo, mediante os processos de 

compra, doação, dação, permuta e depósito legal. 

Em decorrência da avaliação da coleção pode ser detectada a necessidade de aquisição de 

mais obras em determinada área do conhecimento ou de mais exemplares de uma obra.  

 

 

 

 

 

3.1. AQUISIÇÃO: COMPRA 



 

4 
 

 

No processo de aquisição do acervo, a compra do material bibliográfico obedece as 

normas estabelecidas pela Política de Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca do 

UNIARAXÁ , atento aos seguintes critérios: 

 

• os professores indicam as bibliografias, através do preenchimento de 

formulário próprio disponibilizados na homepage da biblioteca 

http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/ 

• as listas são entregues aos Coordenadores de Cursos para análise dos títulos 

solicitados; 

• através do catálogo online, no site , os Coordenadores de Cursos conferem  se os 

títulos indicados constam ou não no acervo, bem como a quantidade e 

atualização das edições existentes.  

• a lista definitiva é encaminhada à Biblioteca para a conferência final, nas 

estantes, e o levantamento de preços (pré-licitação).  

• o Coordenador de Curso analisa os valores e as quantidades de itens e autoriza a 

abertura de licitação aos fornecedores.  

• os fornecedores enviam as cotações, via sistema Pergamum, a biblioteca gera os 

relatórios de analise de preço e encaminha à A PROADM.  

• a PROADM, aprova e encaminha ao setor de compras da FCA. 

• o setor de compra faz o estudo comparativo dos preços e realiza a emissão da 

ordem de compra para fechamento com os fornecedores.  

• após o pedido às editoras selecionadas, o setor de compra encaminha uma cópia 

da ordem de compra para o setor de pagamento e para a biblioteca; 

• a Biblioteca recebe o material, faz a conferência e encaminha ao setor de 

compra as notas fiscais, acusando eventuais ocorrências. 

 

 

 

 

 

http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/
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Fluxograma dos Tramites de Aquisição do Acervo da Biblioteca. 

 

 
 

 

 

3.2. AQUISIÇÃO POR CONTRATO: FORNECIMENTO DE PRODUTO DA 

SARAIVA SOLUÇÃO DE APRENDIZAGEM ( SSA ) 

 

A editora Saraiva comercializa, através de contrato com o UNIARAXÁ, produtos 

agregados à metodologia de ensino e aprendizagem com aplicação de atividades 

pedagógicas aos alunos da Instituição. A referida metodologia é denominada “Produto 

Saraiva Solução de Aprendizagem” ou “Produto SSA” Os produtos oferecidos para o 

desenvolvimento da metodologia são:  livros técnicos em meio físico e /ou eletrônico.  

 

Através do convênio entre a editora Saraiva e o UNIARAXÁ, alunos são contemplados 

por kits de livros correspondentes ao período em que se encontram matriculados. A 

Biblioteca realiza a gestão da organização e distribuição dos kits no início de cada 

período letivo. O programa iniciou-se em 2017 e a previsão é estender a todos os cursos 

do UNIARAXÁ. Cada kit é constituído por um título da bibliografia básica, de cada 

disciplina, correspondente ao período em que o aluno se encontra matriculado.  



 

6 
 

A Biblioteca incorpora no acervo livros dos kits excedentes (cortesia aos professores, 

quando o número de alunos ingressantes for inferior ao número informado à editora, kits 

de alunos desistentes da disciplina ou curso, reduzindo a quantidade de exemplares a 

serem comprados para a sua coleção.  

 

Para essa modalidade de aquisição, a quantidade máxima incorporada ao acervo é de no 

máximo seis exemplares por título. Caso o livro seja disponibilizado na biblioteca virtual 

da Saraiva, a proporção passa a ser cinco exemplares por título. 

 

Livros que são devolvidos por alunos desistentes e que a biblioteca já possui a 

quantidade limite de títulos, os mesmos são destinados à doação as entidades da cidade 

e região. 

 

Fluxograma de Saraiva Soluções de Aprendizagem ( SSA) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. AQUISIÇÃO POR CONVÊNIOS: PERMISSÃO DE USO DE BASES DE 

DADOS VIRTUAIS 

 

•O coordenador 
escolhe um título da 
bibliografia básica, de 
cada disciplina, para 
compor o kits dos 
alunos.

•A seleção dos títulos 
é encaminhado à 
editora Saraiva.

Coordenador

•Monta os kits com a 
sinalização de ano, 
curso, período e envia 
a Biblioteca.

Editora 
Saraiva

•Recebe e organiza os 
kits no espaço Centro 
de distribuição de 
livros(CDL) e distribui 
ao alunos.

Biblioteca

•Recebe o kits e segue 
o regulamento 
conforme o contrato.

Aluno
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As bibliotecas virtuais são relevantes ferramentas de acesso remoto aos materiais, em 

formato digital, que complementam a coleção física da Biblioteca e atendem as 

necessidades de informação dos alunos do ensino a distância (EAD). 

Cada plataforma abaixo citada possui uma especificidade própria de cobertura, nas 

diferentes áreas do conhecimento humano, sendo as mesmas selecionadas para integrar 

ao acervo da Biblioteca Central do UNIARAXÁ: 

3.3.1. Minha Biblioteca http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/ 

 

 Minha Biblioteca é um consórcio formado pelas quatro principais editoras de livros 

acadêmicos do Brasil – Grupo A, Grupo Gen-Atlas, Manole e Saraiva– que oferece às 

instituições de ensino superior uma plataforma prática e inovadora para acesso digital a 

um conteúdo técnico e científico de qualidade.   

A comunidade acadêmica do UNIARAXÁ pode acessar a plataforma em qualquer lugar, 

pela internet, através de computadores, smartphones e tablets. Os estudantes têm acesso 

rápido e fácil a milhares de títulos acadêmicos das principais publicações de áreas como 

direito, ciências sociais aplicadas, saúde, entre outras. 

O UNIARAXÁ, como Instituição assinante,  oferece a seus alunos um ambiente online 

para leitura dos principais livros acadêmicos do mercado. Com o login e senha fornecidos 

pela instituição, o aluno tem acesso ao catálogo de publicações das editoras parceiras dos 

projetos. 

3.3.2. Biblioteca Virtual (BV) Pearson   http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/ 

A Biblioteca Virtual Pearson é uma plataforma que disponibiliza acesso a um acervo 

digital em diversas áreas do conhecimento: administração, marketing, engenharia, 

economia, direito, letras, computação, educação, medicina, enfermagem, psicologia, 

psiquiatria, gastronomia, turismo e outras. 

A Biblioteca Central do Uniaraxá, mantém contrato de uso da plataforma com vigência 

anual.  

Além da leitura digital dos livros, a plataforma oferece aos usuários um conjunto de 

funcionalidades que enriquecem a experiência de leitura: 

• acesso em tablets (iPad e sistema Android) 

• seleção de livros favoritos 

http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/
http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/


 

8 
 

• anotações eletrônicas nas páginas 

• compartilhamento de conteúdo em redes sociais (Facebook e Twitter) 

• impressão de até 50% das páginas do livro 

• descontos de até 40% para compra da versão impressa do livro 

• disponibilidade de acesso 24 horas, 7 dias por semana. 

 

3.3.3. Base de Dados de Periódicos Eletrônicos (EBSCO) 

http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/ 

 

Desde 2015, a biblioteca do UNIARAXÁ conta com a base de periódicos eletrônicos da 

editora EBSCO a qual disponibiliza duas das principais fontes de informação: 

“Acadêmica” e a “Academic Search Elite”.  Com essa nova ferramenta, a comunidade 

acadêmica tem acesso milhares de títulos de revistas eletrônicas nos campos de Negócios, 

Engenharia, Direito, Saúde e outros. A interface de busca permite consultas em português 

ou inglês, e os resultados podem ser traduzidos de uma língua para outra. Por meio dela 

é permitido o acesso à vários recursos, desde uma busca simples, como se faz nos 

buscadores da Web, a pesquisas sofisticadas, com operadores booleanos. 

 

3.3.4. Biblioteca Técnica Digital / Normas On-Line Da Associação Brasileira De 

Normas Técnicas (ABNT) http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/ 

Coleção de normas técnicas da ABNT em formato digital podem ser consultadas e 

impressas, na homepage da Biblioteca, oferecendo praticidade de acesso e atualização.  

O acesso à base de dados da ABNT se faz através de contrato de licença de uso das 

normas, especificando a quantidade e os tipos de normas do pacote assinado pela 

Instituição.  

3.3.5. Revista dos Tribunais Online 

http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/ 

REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE®, uma ferramenta de busca jurídica que reúne 

mais de 1.000.000 de relacionamentos entre documentos de doutrina, jurisprudência, 

legislação, súmulas e notícias. Fornece com agilidade e precisão uma visão completa do 

assunto pesquisado das seguintes áreas: 

✓ Arbitragem e Mediação 

✓ Direito Ambiental 

✓ Direito Bancário 

✓ Direito Civil 

✓ Direito Constitucional 

✓ Direito do Consumidor 

✓ Direito do Trabalho 

✓ Direito Educacional 

✓ Direito Empresarial 

✓ Direito Imobiliário 

✓ Direito Processual Civil 

✓ Direitos Humanos 

✓ Direitos Registral 

✓ Direito Tributário 
 

http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/
http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/
http://site.uniaraxa.edu.br/biblioteca/
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✓ Direito das Comunicações 

✓ Direito da Seguridade Social 

✓ Direito Desportivo 

✓ Direito Internacional 

✓ Direito Penal 

✓ Direito Penal Econômico 

✓ Direito Privado 

 

O acesso à base de dados se faz através de contrato de licença de uso e pagamento de 

semestral.   

 

4. DOAÇÃO 

A Biblioteca Central, sempre que possível, privilegiará a aquisição de obras por meio de 

doações para redução de custos e enriquecimento do acervo. Em atendimento a esta 

finalidade, poderão ser solicitadas doações de editoras, livrarias, embaixadas, 

universidades, órgãos governamentais, associações profissionais e sociedades científicas 

ou qualquer outra instituição que edite ou distribua obras de interesse da comunidade 

acadêmica do UNIARAXÁ. Todas as obras recebidas por doação espontânea (sem 

pedido prévio da Biblioteca), independente de sua origem, serão analisadas quanto ao 

interesse acadêmico e/ou alcance da missão do UNIARAXÁ e com base nos critérios 

mencionados na sua política. Para a seleção das obras doadas, serão consultados os 

docentes com conhecimento específico. 

 

A Biblioteca Central se reserva o direito de não incorporar ao acervo as obras recebidas 

por doação que não atendam às diretrizes estabelecidas pela política, sendo estas 

ofertadas a outras instituições, preferencialmente, bibliotecas de comunidades 

beneficiadas por projetos sociais do Centro Universitário. 

 

5. PERMUTA 

De forma complementar, a Biblioteca Central participa de Programas Cooperativos e 

redes de bibliotecas, por meio dos quais recebe doações de livros e periódicos editados 

por instituições parceiras.  

 

6. DEPÓSITO LEGAL 

Com o objetivo de disponibilizar para uso e preservar a produção científica e institucional, 

a Biblioteca Central recebe e mantêm livros, periódicos, material audiovisual, 

dissertações e teses, catálogos, relatórios, balanço social, planos e outros documentos 

produzidos e/ou editados pelo Centro Universitário, em formato impresso e digital e em 
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quantidade necessária para atender ao usuário (Acervo Geral) e manter a preservação 

(Coleção UNIARAXÁ). 

 

Livros e outros materiais monográficos: três (03) exemplares de cada livro publicado 

para Acervo Geral e Coleção UNIARAXÁ. 

 

Produção institucional: até três (03) exemplares de cada obra para Acervo Geral e 

Coleção UNIARAXÁ. 

 

Periódicos técnico-científicos do UNIARAXÁ: três (03) de cada fascículo publicado, 

para Coleção de Periódicos da BC e Coleção UNIARAXÁ; 

 

Jornais institucionais (Informativos, Boletins e outros): dois (02) exemplares de cada 

fascículo do jornal para Coleção de Periódicos da BC e Coleção UNIARAXÁ. 

 

Teses e dissertações impressas: um (01) exemplar para o Acervo Geral da BC e Coleção 

UNIARAXÁ. 

 

Teses e dissertações eletrônicas: 01 (exemplar) em CD ou DVD para o processo de 

inclusão na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UNIARAXÁ). 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação e Pós-graduação Lato Sensu 

impressos não são incorporados ao acervo. Prevê-se o depósito da versão eletrônica 

desta produção no Repositório Institucional, em fase de desenvolvimento. 

 

7. DAÇÃO 

Trata-se da modalidade de recebimento de material de editores e livreiros em pagamento 

ao aluguel do espaço físico para exposições de livros nas dependências do Centro 

Universitário – UNIARAXÁ. A escolha dos livros é feita pela Biblioteca Central, 

preferencialmente, considerando as necessidades de atualização e reposição da coleção 

de referência. 

8. CONSTITUIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 
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O acervo é atualizado por meio de recursos próprios da mantenedora “Fundação Cultural 

de Araxá”, de oportunidades de permutas e doações e dos recursos advindos de 

projetos acadêmicos, convênios e parcerias. A constituição e atualização do acervo devem 

atender às seguintes finalidades: 

• suprir as indicações dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação; 

• suprir os programas de pós-graduação lato sensu; 

• apoiar aos grupos de pesquisa e programas de extensão do Centro 

Universitário; 

• apoiar às unidades técnico-administrativas no cumprimento de suas atividades. 

 

O acervo da Biblioteca Central compreende diferentes níveis de profundidade e 

abrangência do material bibliográfico, de modo a atender aos diferentes níveis de 

ensino e pesquisa acadêmica. Os quatro níveis de materiais são: 

Nível Geral: materiais de consulta, literatura corrente e publicações seriadas que apoiam 

as disciplinas de formação geral e instrumental dos cursos de graduação, pós- graduação, 

programas de pesquisa e extensão e o desenvolvimento da cultura geral e cidadania. 

Incluem-se nesta categoria enciclopédias e dicionários gerais e especializados, anuários, 

diretórios, índices, abstracts, revistas informativas e jornais diários. 

Nível de Ensino: materiais que apoiam o processo ensino-aprendizagem das disciplinas 

de formação profissional que integram os currículos dos cursos de graduação e pós-

graduação, incluindo materiais bibliográficos (impressos, eletrônico e / ou virtual) como 

livros textos, manuais, periódicos técnico-científicos e materiais especiais como 

iconográficos e audiovisuais. 

Nível de Pesquisa: materiais com nível de profundidade capaz de apoiar os programas e 

projetos de ensino, pesquisa e extensão em nível de graduação e pós-graduação como 

trabalhos de conclusão de curso, relatórios de pesquisa e extensão. 

Nível Cultural: obras literárias de renomados escritores brasileiros e estrangeiros, 

objetivando incentivar o gosto pela leitura como forma de entretenimento e 

enriquecimento cultural dos acadêmicos.  

 

Os materiais que compõe o acervo, independente do seu nível de profundidade, 

abrangência e tipo de bibliografia, são adquiridos em formato impresso, eletrônico e/ou 
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virtual e organizados conforme suas características: Coleção de Referência; Acervo 

Geral; Coleção de Periódicos; Coleção de Multimeios; Coleção Literária, Coleção 

UNIARAXÁ; Ban co  d e  Teses, Dissertações e Trabalhos de Conclusão de Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu. 

 

9. AVALIAÇÃO DO ACERVO: CRITÉRIOS   

 

Para efeito de avaliação do MEC, os critérios dos Indicadores 3.6 ( bibliografia básica 

por Unidade Curricular – UC ) e 3.7 ( bibliografia complementar por  UC ) , são 

cuidadosamente observados pelas Coordenações de Cursos, Biblioteca Central  e os 

NDE, objetivando o alcançar o conceito máximo (cinco). Tais critérios estão 

mencionados nos itens abaixo: 

 

O acervo físico encontra-se tombado e informatizado. O acervo virtual possui contrato 

que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da 

IES.  

O acervo da bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos 

conteúdos descritos no PPC está atualizado, considerando a natureza das UC. 

 

Da mesma forma, encontra-se referendado por relatório de adequação, assinado pelo 

NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o 

número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a 

quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. 

 

Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações e 

recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem 

como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e 

aprendizagem. 

 

O acervo possui exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos 

especializados que suplementam o conteúdo administrado nas UC. 
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O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas 

de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para a garantia do 

acesso e do serviço. 

 

Bibliografia Básica: compreende obras que atendem aos objetivos centrais da disciplina 

e que serão de leitura obrigatória durante o semestre letivo. A Biblioteca Central contribui 

para a formação da coleção, informando e sugerindo os títulos disponíveis no acervo. 

Procura-se seguir os critérios do indicador 3.6, adquirindo a quantidade definida de títulos 

pelo NDE para compor a bibliografia básica (três títulos). Quanto a quantidade de 

exemplares da bibliografia básica, o critério adotado é adquirir, no máximo, seis 

exemplares para cada título. Quando houver títulos virtuais, a quantidade de exemplares 

é reduzida para cinco exemplares impressos.  

Bibliografia Complementar: compreende obras em áreas temáticas relacionadas à área 

do Curso/Programa ou as que oferecem visões alternativas para o aprofundamento de 

aspectos específicos. A Biblioteca Central segue os critérios estabelecidos no indicador 

3.7 , mantendo cinco títulos por unidade curricular com dois exemplares de cada título. 

Caso a haja títulos em formato virtual, os mesmos não precisam ser adquirido em formato 

impresso.  

 

Obras de Ficção:  compreende obras  da literatura  brasileira e  de outros  países  com 

o objetivo de promover o gosto pela leitura entre os usuários. A Biblioteca  Central 

desenvolve o Programa “Universitário Leitor”, incentivando a comunidade acadêmica à 

leitura de obras literárias de diversos gêneros. 

A atualização do Acervo Geral se dá, principalmente, pela compra com recursos 

orçamentários dos Planejamentos dos Cursos/Programas, pelo recebimento de doações e 

por depósito legal. A incorporação das obras de ficção se dá, principalmente por meio de 

doações, dação e compra com orçamento aprovado no Planejamento da Biblioteca 

Central. 

 

 

Coleção de Periódicos 
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A assinatura de periódicos impressos e/ou eletrônicos é realizada de acordo com as 

indicações e a disponibilidade orçamentária da entidade mantenedora. 

 

Cabe a Biblioteca, mediante a indicação dos professores e Coordenadores de Cursos, 

disponibilizar, na sua homepage, links de periódicos científicos de domínio público com 

base nas áreas de atuação dos cursos de graduação e pós-graduação. A Biblioteca colabora 

com indicação de novos títulos de periódicos científicos, bem como bases de dados de 

acervos abertos e equivalentes ás áreas de interesses.   

 

Para a definição dos títulos de periódicos impressos a serem incluídos no acervo, 

observar-se-á os seguintes critérios: 

• título publicado na área e sem que haja equivalente disponível na biblioteca;  

• quando houver necessidade de novo título em decorrência de alteração de 

currículo;  

• quando houver a implantação de novos cursos;  

• títulos necessários ao desenvolvimento de pesquisa;  

• quando um novo título é mais abrangente do que o já existente no acervo da 

biblioteca;  

• jornais e revistas de caráter Informativo (adquirir os principais jornais de 

informações gerais (locais, estaduais e nacionais) e revistas de caráter informativo de 

âmbito nacional;  

• outros casos, com aprovação do NDE.  

 

Em caso de limitação orçamentária têm prioridade, na renovação, os títulos novos que 

tiveram efetiva utilização no ano anterior. 

Para a renovação ou cancelamento de títulos de periódicos com coleção retrospectiva 

aplicam-se os mesmos critérios de seleção mencionado anteriormente.  

A cada período próximo à datas de renovação da assinatura, a Biblioteca Central emite 

um relatório sobre o uso do periódico relativo ao ano ou semestre anterior, e encaminha-

o anexo às propostas de renovação à Reitoria. O reitor e o Coordenador da área, após 

fazer uma análise, decidem sobre a continuidade ou interrupção da assinatura, 

justificando seu parecer. 
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Não serão assinados ou renovados títulos impressos que se encontram disponíveis, em 

domínio publico no Portal de periódicos da Capes, Scielo e outros.  

 

PORTAL DE PERIÓDICOS UNIARAXÁ 

 

As publicações periódicas do UNIARAXÁ estão disponíveis no Portal, acessível pelo 

site. Encontram-se incluídas na QUALIS, recebendo o status da classificação das revistas 

“Evidência e da Revista Jurídica do UNIARAXÁ, no Portal de Periódicos da CAPES. De 

acordo com o plano de periodicidade das publicações, a Biblioteca realiza a gestão dos 

fascículos, através da inserção das novas edições, bem como a indexação dos artigos na 

rede EDUBASE. O Portal de Periódicos Eletrônicos encontra-se em fase de expansão e 

novas publicações da Instituição estão sendo elaboradas para a inserção no portal a 

exemplo da revista AGRO – Pesquisas em agricultura e meio ambiente que como objetivo 

publicar trabalhos técnico-científicos originais, inéditos, resultantes de pesquisas ligadas 

à agropecuária e meio ambiente. 

 

Coleção de Multimeios 

A Coleção de Multimeios reúne obras em multimídia: texto, som e imagem. Os materiais 

são adquiridos de acordo com as necessidades de cada Curso/Programa e segundo os 

critérios de seleção mencionados na política. 

A atualização da Coleção de Multimeios se dá, principalmente, pela compra com recursos 

orçamentários da mantenedora em atendimento aos Cursos, Programas e pelo 

recebimento de doações. 

 

Coleção UNIARAXÁ 

É formada pela produção institucional, elaborada pelas unidades acadêmicas e técnico-

administrativas como: catálogos, balanço social, regulamentos, regimentos, normas, 

procedimentos, vídeos e outros de natureza oficial, além das obras publicadas pelo 

UNIARAXÁ, como livros, periódicos e textos didáticos. 

A atualização da Coleção do UNIARAXÁ se dá pelo depósito das obras editadas e 

produzidas pelas Unidades Acadêmicas e Técnico-Administrativas. Os tipos de obras 

e respectivas quantidades para a Coleção UNIARAXÁ encontram-se especificado na sua 

política. 
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10. TRABALHOS ACADÊMICOS: TESES, DISSERTAÇÕES E TRABALHOS 

DE CONCLUSÃO DE CURSOS 

 

Encontra-se em processo de implantação o REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

UNIARAXÁ ( RIU  ) cujo software utilizado é o DSpace.  

 A ferramenta possibilitará o armazenamento, a gestão, preservação  e disseminação de 

toda a produção acadêmica dos docentes e discentes nos diversos formatos: artigos de 

periódicos, anais de eventos, dissertações de mestrado e teses de doutorado etc.   

Caberá à Biblioteca Central gerenciar o Repositório Institucional UNIARAXÁ e tornar 

acessível os documentos eletrônicos na sua homepage. 

Para o cumprimento do Indicador 1.11 referente ao Trabalhos de Conclusão de Curso 

 (TCC), a Biblioteca mantem atualizado e divulga, na sua homepage, o “Manual de  

Normalização para Trabalhos de Conclusão de Cursos”, dá apoio e orienta aos alunos no 

uso das normas da ABNT, através de atendimentos individualizados e oficinas. 

 

11. ELEMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NO PROCESSO DE 

SELEÇÃO 

 

O material bibliográfico deve ser analisado, considerando os contextos: da obra, 

acadêmico e o da biblioteca. 

 

11.1. Contexto da Obra 

 

• Idioma: deve ser acessível aos usuários do Sistema de Bibliotecas. Os títulos da 

bibliografia básica deverão ser prioritariamente em Língua Portuguesa. Poderão ser 

incorporadas obras nos idiomas inglês, espanhol e francês, considerados os demais 

critérios de seleção. Obras em outros idiomas, além dos citados anteriormente, podem 

ser incluídas no acervo, após análise pela biblioteca e consulta aos professores 

especialistas do curso ou área em questão. Obras clássicas para atendimento ao Curso 

de Letras/Inglês e Curso de Filosofia, entre outros, devem ser adquiridas no idioma 

original de publicação; 
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• Assunto: todos os assuntos de interesse dos Cursos, Programas e Unidades Técnico-

Administrativas são incorporados ao acervo. O tratamento do tema deve ser compatível 

com o nível de ensino, pesquisa e atividade técnica para a qual a obra se destina: 

graduação-bacharelado, graduação-licenciatura, especialização, mestrado, doutorado, 

técnico-profissional.  

• Data da Publicação: devem ser observadas a obsolescência dos conteúdos nas 

diferentes áreas do conhecimento e a retrospectividade desejável dos materiais. A 

seleção dos materiais deve considerar, entre outros, aspectos quanto a idade da 

publicação, demanda do assunto, custo de processamento, custo da manutenção do 

exemplar e valor histórico da obra; 

• Edição: é adquirida a edição mais recente das obras indicadas para compra, a menos 

que haja indicação diferente por parte da unidade solicitante. Para as obras doadas 

analisam-se o número da edição e o conteúdo em relação à última edição e conteúdo 

da obra disponível no mercado. 

• Autoridade do autor e/ou editor: é considerado um expert na sua área? Está 

vinculado a alguma instituição reconhecida? Possui outras obras publicadas? O editor é 

um profissional reconhecido em sua área de atuação? 

• Qualidade técnica do conteúdo: que tipo de linguagem é utilizada (simples ou técnica), 

o conteúdo é introdutório, superficial ou é bem explorado? 

• Condições físicas do material: capas e miolo em perfeito estado de conservação? 

 

11.2. Contexto Acadêmico 

 

• Adequação do tipo e nível do material aos objetivos e nível do Curso/Programa: 

currículos oferecidos, números de usuários por Área/Curso que podem utilizar os 

materiais, quantidade de empréstimos e consultas no local. 

• Como a obra será utilizada: em sala de aula, laboratório, estudo individual, estudo em 

grupo? 

 

11.3. Contexto da Biblioteca 

 

• Acervo já existente; 
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• Escassez de material sobre o assunto no acervo da Biblioteca; 

• Idade do acervo; 

• Disponibilidade de acesso a outros acervos (Biblioteca Virtual); 

• Orçamento anual disponível; 

• Cópia de Documentos: não serão incorporadas cópias de quaisquer tipos de materiais, 

em observância à Lei nº 9.610/98, que dispõe sobre direito autoral; 

• Duplicação de exemplares: a qualidade do acervo da biblioteca universitária se avalia 

pela diversidade de títulos oferecidos sobre um mesmo tema. Sempre que possível, a 

Biblioteca favorece a diversificação dos títulos de conteúdo intelectual similar, em 

substituição à duplicação excessiva de exemplares. A incorporação de exemplares 

múltiplos de uma mesma obra deve considerar a demanda real ou estimada de uso do 

título e a relação livro/aluno recomendada para cada Curso e Programa. Com base no 

padrão do MEC para avaliação dos cursos de graduação. A duplicação de exemplares 

em maior número deve incidir, somente, para os títulos da bibliografia básica. Obras 

de interesse transitório ou limitado, indicadas para um evento específico, são adquiridas 

na quantidade de um (01) exemplar. 

• Devido ao alto custo de importação, a duplicação de exemplares de títulos em outros 

idiomas deve ser justificada pela ausência de obras semelhantes em língua portuguesa. 

As obras de referência especializada (enciclopédias, dicionários, guias, almanaques, 

normas técnicas etc.), por serem obras de consulta rápida e local, quando necessário, 

são adquiridas em exemplares únicos; 

• Obras de interesse restrito: é evitada a aquisição de obras de uso muito restrito já 

disponível em outras bibliotecas de Araxá. Sempre que desejável, a Biblioteca Central 

formaliza acordos com instituições de ensino e pesquisa, visando empréstimos entre 

bibliotecas ou a aquisição cooperativa para uso compartilhado. 

 

12. ELEMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NO PROCESSO DE 

SELEÇÃO DE PUBLICAÇÕES SERIADAS 

 

• No caso da existência do título do periódico, são aceitos os números e/ou fascículos 

que completam falhas na coleção; 

• No caso da não existência, o título é incorporado quando: 
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• o conteúdo é relevante e de interesse da comunidade universitária; 

• o título na área/assunto em que não há equivalente no acervo da BC; 

• o título é mais abrangente do que o já existente no acervo da BC; 

• é indicado em decorrência de mudanças no projeto pedagógico/plano de ensino; 

• é indicado para atender a implantação de novos cursos; 

• é indicado quando relevante para o desenvolvimento de pesquisas; 

• Sempre que disponível, a BC substitui os títulos impressos pelo seu formato 

eletrônico, de modo a ampliar o seu uso; 

• São adquiridos os principais jornais diários (locais, estaduais e nacionais) e revistas de 

caráter informativo de âmbito nacional; 

• Não são adquiridas assinaturas de periódicos estrangeiros que estejam em atraso em 

sua publicação, se o editor não der a garantia do retorno da publicação durante a 

vigência da assinatura; 

• Só é renovada a assinatura para periódicos estrangeiros para o ano seguinte quando o 

editor garantir a normalidade da circulação dos fascículos; 

• Outros casos não previstos, consultar a Comissão. 

 

13. REMANEJAMENTO 

 

O remanejamento se constitui na retirada de títulos do acervo geral e no armazenamento 

destes em outro local, de forma a dar visibilidade aos materiais que efetivamente são 

usados, bem como otimizar o espaço para as novas aquisições. Os materiais enquadrados 

como “remanejamento” serão retirados do acervo geral e irão para um local denominado 

Armazém, porém, continuarão a ser consultados normalmente pelos usuários. Seguem 

especificações de procedimentos para os materiais remanejados: 

 

• Livros: os impressos serão alocados no Armazém por um período de 10 anos. Após 

esse período, se ficar constatado o não uso do material, será avaliado o seu valor 

histórico e informativo e, em caso de parecer negativo, a coordenação da Biblioteca 

Central poderá optar por descartá-los ou doá-los. Será avaliada a necessidade de 
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manter vários exemplares do mesmo título ou apenas um exemplar. Livros em 

avançado estado de deterioração serão descartados; 

• Periódicos: as coleções encerradas impressas e já sem demanda serão alocadas no 

deposito por um período de 10 anos. Após esse período, se ficar constatado o não 

uso do material, será solicitado a um pesquisador do UNIARAXÁ, especialista na 

área, que dê parecer quanto à destinação do material. Além do parecer do 

especialista da área será considerada a disponibilidade do título em outras 

bibliotecas e/ou formato eletrônico com acesso gratuito. A decisão final caberá à 

coordenação da Biblioteca Central, que poderá mantê-los no acervo, descartá-los 

ou doá-los. Periódicos em avançado estado de deterioração serão descartados. Os 

títulos de periódicos disponíveis em formato eletrônico e/ou não utilizados poderão 

ter a assinatura cancelada e a coleção mantida no acervo. 

• Materiais de referência: os impressos serão alocados no Armazém por um 

período de 10 anos. Após esse período, se ficar constatado o não uso do material, 

será avaliado o seu valor histórico e informativo e, em caso de parecer negativo, a 

coordenação da Biblioteca Central poderá optar por descartá-los ou doá-los. 

Materiais de referência em avançado estado de deterioração serão descartados; 

• Trabalhos acadêmicos: as teses e dissertações defendidas há mais de 10 de anos 

serão alocadas no Armazém por prazo indefinido e por se tratarem de obras que a 

biblioteca é depositária não serão descartadas; 

• Materiais audiovisuais, suportes especiais e outros: os suportes em que as obras 

estão registradas serão alocados no Armazém por prazo indefinido. Seu descarte 

ou doação serão avaliados a partir da obsolescência dos meios necessários para 

acesso ao seu conteúdo e do estado de deterioração do suporte. 

 

14. ELEMENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NO PROCESSO DE 

DESCARTE 

 

O descarte de materiais é considerado uma atividade regular e periódica do processo 

de desenvolvimento de coleções, com vistas a aumentar a qualidade do acervo, sob os 

seguintes aspectos: 

• ajuste na ocupação do espaço físico; 

• fascículos de periódicos avulsos que não completam as coleções cadastradas; 
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• periódicos que não constam do acervo, e que não seja assegurada a continuidade do 

recebimento. 

• inadequação dos conteúdos em relação à área da biblioteca / Centro de Ensino;  

• obras em línguas inacessíveis;  

• obras não consideradas de valor histórico;  

• obras em condições físicas irrecuperáveis;  

• obras remanejadas para o depósito e não consultadas no período de 5 anos;  

• obras não utilizadas (consulta e empréstimo) após o processo de remanejamento e 

consideradas desatualizadas;  

• obras em duplicidade, com inadequação elevada quantidade de títulos e/ou exemplares 

e cuja demanda não é expressiva;  

• o material descartado poderá ser doado, permutado ou eliminado;  

• para o material a ser descartado a biblioteca deverá compilar uma lista para ser 

apresentada à comissão de seleção, que fundamentada nos projetos de pesquisa e ensino 

em vigor na instituição, e por critérios definidos por esta política, analisará e tomará a 

devida decisão.  

 

As obras identificadas para descarte serão submetidas à análise dos Cursos/Programas 

interessados no conteúdo. Os materiais descartados serão doados a outras instituições, 

enviados para reciclagem ou incinerados. A decisão sobre o destino do material caberá à 

coordenação da Biblioteca Central. 

 

15. CENSURA 

 

É objetivo do UNIARAXÁ é formar profissionais com capacidade de desenvolver ideias 

e reflexão crítica, face às diversas situações profissionais e pessoais que venham a 

enfrentar. Cabe à Biblioteca Central oferecer as condições de acesso a todas as obras, de 

modo que estes objetivos educacionais sejam atendidos. 

 

São considerados para fim de inclusão no acervo, todos os conteúdos com qualidade 

acadêmica e/ou literária, que abordem as diferentes correntes ideológicas do pensamento 

científico, político, religioso, cultural e outros que valorizem e respeitem a dignidade 

da pessoa humana e contribuam para a formação do espírito crítico do usuário. 
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Não são incorporadas obras sem responsabilidade editorial declarada e que façam 

apologia às diferentes formas de violência às pessoas e ao meio ambiente e contrariem 

valores éticos e cristãos. 

 

16. AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO 

 

A avaliação da coleção será feita periodicamente e nortear-se-á por critérios que foram 

agrupados em blocos de modo a indicar a destinação das coleções, conforme a síntese 

apresentada no quadro abaixo. 

 

 

Quadro 1 – Critérios para avaliação das coleções 

Manter no acervo se... 

• Utilizada; 

• É representativa para a área do conhecimento; 

• Apresenta caráter histórico; 

• É solicitação de professor; 

• A Biblioteca é depositária do material; 

• É de Minas Gerais; 

• É bibliografia básica/complementar; 

• É publicação da UNIARAXÁ. 
 

Remanejar se... 

• Pouco utilizado nos últimos dez anos; 

• Dissertações ou Teses defendidas há mais de dez anos. 

Descartar se... 

• O estado físico é irrecuperável; 

• Possui excesso de duplicatas; 

• Está em formato/suporte obsoleto; 

• CD-ROM ou DVD de obras que são disponibilizadas ou possuem link na 

web. 

Adquirir se... 

• A quantidade é insuficiente; 

• Identificada uma nova demanda. 

Ponderar se... 

• Adquirida por compra; 

• A quantidade é excessiva; 

• A coleção está completa; 

• Está disponível em formato eletrônico com acesso gratuito; 

• Existência de obras mais atuais. 
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Os critérios do bloco ‘Ponderar se..’ dizem respeito a situações subjetivas que merecem 

atenção especial e que devem ser considerados juntamente com os critérios dos blocos 

anteriores. 

 

Devido às especificidades das coleções de periódicos foram determinados critérios 

pertinentes para a sua avaliação, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Critérios para avaliação das coleções de periódicos 

Renovar se... 

• A frequência de uso do título está enquadrada entre alta e média (entre 1 a 5 

empréstimos/consultas ao ano); 

• Há interesse por parte de segmentos da comunidade acadêmica que o 

periódico permaneça na coleção; 

• Inexistência de outros títulos que atendam à área; 

• O título permanece adequado aos critérios de seleção; 

• Não é possível acessar a revista através de outros meios. 
 

Cancelar a assinatura se... 

• A frequência de uso está enquadrada entre baixa e nula; 

• O título sofreu mudanças de enfoque, de modo que a revista deixou de atender 

às necessidades da área a que está vinculada; 

• Custo excessivo; 

• Apresenta falhas na entrega que prejudicam a formação da coleção; 

• Preferência por outros títulos da área (sugestões de professores); 

• Apresenta baixo índice de citação (preferencialmente na universidade). 
 

Remanejar se... 

• Título com aquisição interrompida há pelo menos 10 anos e sem registro de 

uso; 

• Título com caráter histórico sem uso corrente; 
 

Descartar se... 

• Título remanejado com frequência de uso nula há mais de 10 anos, desde que 

não se trate de obra indisponível em outras bibliotecas ou obra rara. Essa 

verificação poderá se basear na análise dos registros de empréstimo e na 

experiência dos bibliotecários do atendimento; 

• Título cujo conteúdo pode ser obtido mediante acesso eletrônico gratuito e 

com garantia de acesso perpétuo; 

• Título considerado menos relevante pelos especialistas da área; 

• Jornais diários publicados há mais de 6 meses; 

• Revistas de atualidades publicados há mais de 15 anos, não consideradas de 

relevância histórica por especialistas ou que possuam instituições de guarda 

comprometidas com a garantia de acesso aos fascículos antigos; 

• Título cujo estado físico dos fascículos seja irrecuperável e representem risco 

de deterioração aos outros materiais. 
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A avaliação da coleção revelará quais materiais não são utilizados ou tornaram-se 

obsoletos, ou ainda quais campos do saber estão carentes de material informacional, e por 

isso torna-se necessário expandir suas coleções. Dessa forma, tendo em vista o contexto 

do UNIARAXÁ, o processo de avaliação resultará em quatro resultados possíveis: 

remanejamento, descarte, cancelamento sem remanejamento e aquisição. A seguir, será 

descrita a destinação dos materiais a partir das categorias que a avaliação os enquadrar. 

 

17. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO 

 

As diretrizes para a preservação e conservação do acervo da Biblioteca Central do 

UNIARAXÁ serão estabelecidas em documento específico. 

 

18. ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

A cada ano letivo, a Política de Formação e Desenvolvimento do Acervo deverá ser 

analisada em seu conjunto, com a finalidade de garantir a sua adequação aos interesses 

da comunidade universitária. 

 

 


