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 Introdução 
 

A Política de Expansão e Atualização de Acervo do IFMT- Campus Avançado 

Diamantino tem por finalidade padronizar e orientar o Bibliotecário com relação ao processo 

de desenvolvimento de coleção, deixando claros os critérios da instituição quanto ao 

crescimento assertivo e atualização do acervo. Esse documento é essencial para o 

planejamento em grande escala. Considera-se de extrema importância ter um instrumento 

formal que estabeleça prioridades com relação à seleção e à aquisição do material que irá 

compor o acervo, pois a formalização permitirá que a coleção se desenvolva de forma 

consistente, tanto quantitativa como qualitativamente. 

  A biblioteca deve estar preparada para suprir as necessidades do ensino, pesquisa 

e da extensão, buscando assim contribuir para a formação de cidadãos críticos e 

construtivos, sendo, portanto, parte integrante do processo educativo e ensino- 

aprendizagem. Para dar suporte ao ensino, deve-se priorizar aquisição da bibliografia 

básica e complementar dos cursos ofertados pelo campus. Já para aquisição dos livros 

designados para pesquisas e extensão será avaliada sua necessidade pelo bibliotecário, 

diretor de ensino e coordenadores de cursos. 

 

Objetivo geral  
 

Servir como instrumento para planejar e acompanhar de forma padronizada e segura o 

desenvolvimento do acervo, orientando a tomada de decisão quanto aos materiais que 

devem ser adquiridos, mantidos ou descartados pela Biblioteca. 

 

Objetivos específicos 
 

 Atender à demanda dos cursos por bibliografias básica, complementar e 

outras; 

 Determinar critérios para selecionar, adquirir e atualizar o acervo; 

 Racionalizar e otimizar os recursos financeiros; 

 Diminuir a morosidade na compra dos materiais bibliográficos; 

 Adequar o acervo aos objetivos educacionais do campus; 
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 Possibilitar o crescimento do acervo de forma qualitativa e quantitativa; 

 Traçar diretrizes para descarte de material. 

 

Diretrizes 

As normas e processos a seguir deverão ser observados, tendo em vista a aquisição da 

coleção de materiais da biblioteca, sendo seus requisitos respaldados nos seguintes 

princípios: 

 Economia e eficiência nas aquisições; 

 Assuntos pertinentes ao currículo escolar da Unidade; 

 Incentivo à leitura e à pesquisa; 

 Definir parâmetros que permitam a transparência no processo de aquisição 

para que este esteja em concordância com o orçamento da Instituição. 

 

Formação, Desenvolvimento e Seleção do Acervo 
 

 A política de formação do acervo deverá ser constituída considerando os recursos 

orçamentários designados para cada curso, bem como contemplar os diversos tipos de 

materiais bibliográficos nos diferentes suportes, dando subsídio às áreas de interesses das 

atividades que servirão de suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da Instituição. 

 A seleção dos materiais que farão parte do Acervo da Biblioteca, no geral, será 

realizada pelo Corpo Docente juntamente com a Direção e Coordenação Acadêmica. 

 Serão adquiridos, prioritariamente, os livros que compõem as referências 

bibliográficas básicas e complementares constantes nos planos e projetos de curso. 

 

Critérios de seleção 
 

A prioridade para aquisição são das bibliografias básicas e complementar 

relacionadas nos PPCS de cada curso que o campus oferece, respeitando a proporção de 

vagas pretendidas/autorizadas  por curso, sendo calculada conforme o instrumento de  

avaliação do MEC  vigente para nota 4 ou 5.  Também podem ser usados outros critérios 

como: 

 Qualidade técnica do conteúdo; 
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 Autoridade do autor ou corpo editorial; 

 Atualidade da obra; 

 Demanda comprovada; 

 Escassez de material sobre o assunto na coleção da biblioteca; 

 Conveniência do formato e compatibilização com equipamentos existentes; 

 Relevância histórica; 

 Condições físicas da obra; 

 Custo da obra; 

 Adequação ao número de usuários. 

 

 Fontes de seleção 
 

Devem ser utilizadas diversas fontes de informação como instrumento de apoio para 

análise, entre elas citamos: 

 Catálogos; 

 Listas de editores e livreiros (em diversos formatos); 

 Bibliografias gerais e especializadas; 

 Listas de livros recomendados; 

 Resenhas; 

 Sugestões dos usuários; 

 Sites de editoras; 

 Livrarias e outras bibliotecas 

 

  Atualização do Acervo 
 

É realizada conforme a verba disponível no planejamento econômico e financeiro da 

instituição. Nesse sentido, a biblioteca terá uma verba anual destinada ampliação e 

atualização do acervo bibliográfico, tendo como meta atualizar 10% do total do acervo a 

cada 2 anos. 
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 Seleção qualitativa 
 

Com o objetivo de garantir a qualidade do processo de seleção do acervo 

bibliográfico, recomenda-se considerar os seguintes aspectos: 

 

 Solicitar periodicamente aos docentes a atualização das bibliografias das Unidades 

Curriculares; 

 Avaliar as sugestões apresentadas pelo corpo discente; 

 Considerar as necessidades específicas de cursos em fase de implantação ou de 

reformulação curricular; 

 Conhecer e contemplar as linhas de pesquisas do campus; 

 Buscar a atualização de formatos/suportes, tendo em vista o acesso e a longevidade 

dos materiais bibliográficos; 

 Definir parâmetros para selecionar os Trabalhos de Conclusão de Curso-TCC para 

compor o acervo da biblioteca; 

 Na carência de títulos no mercado (esgotados), será priorizada a substituição por 

obra similar; 

 

 Seleção quantitativa 
 

Na seleção quantitativa, a bibliografia básica e complementar é adquirida com base  

nos padrões de qualidade do processo ensino-aprendizagem e a legislação de ensino 

vigente. Esta quantidade pode ser alterada, além de estar informatizada e tombada junto 

ao patrimônio do campus. 

 A duplicação de títulos, que não sejam da bibliografia básica, será determinada pela 

demanda de cada item em particular, levando em consideração a sua transitoriedade para 

evitar a duplicação de títulos irrelevantes. 

Para a garantia de sucesso e qualidade do processo de seleção do acervo, a direção 

e a biblioteca devem trabalhar em sintonia; para isso recomenda-se levar em 

consideração os seguintes aspectos: 

  Bibliografia básica e complementar dos programas das unidades curriculares dos 

cursos seja atualizada periodicamente; 

  Cursos em implantação ou em fase de reconhecimento, unidades curriculares novas 

e/ou alterações em currículos; 
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 Atualização das obras para cursos de graduação; 

 Credenciamento ou recredenciamento; 

 

  Periódicos 
 

 Não serão assinados ou renovados títulos que estão disponíveis no Portal de 

Periódicos Capes, Scielo ou outro portal de periódicos em texto integral, em caso de 

coincidência do período de cobertura do título. Anualmente deverá ser efetuada avaliação  

pelos coordenadores de cursos e bibliotecário para a renovação dos títulos. Quando não 

houver demanda significativa no período, a renovação deverá ser reavaliada. 

Quando houver interesse de novas assinaturas, deve-se levar em consideração a 

quantidade de periódicos na mesma área já disponível na coleção da biblioteca. 

 

  Doação 
 

A Biblioteca resguarda-se o direito de analisar as doações recebidas, avaliando a 

oportunidade de integrá-las ou não às suas coleções, segundo os critérios de sua Política 

de Expansão e Atualização do Acervo, os quais se relacionam com os propósitos da 

Biblioteca quanto a: qualidade do material bibliográfico, sua adequação às necessidades 

informacionais dos usuários, aplicabilidade à clientela, não duplicação de material já 

existente, mesmo que em outra coleção disponível na comunidade, e equilíbrio quantitativo 

e qualitativo do acervo disponibilizado em suas dependências. 

Portanto, se necessário, poderá dispor das doações da seguinte forma: incorporá-las ao 

acervo, doá-las a outras instituições, descartá-las ou devolvê-las ao doador. 

 

 Remanejamento/Descarte 
 

É o processo de retirada do acervo de títulos ou partes de coleção com finalidade 

específica de obter espaço físico para a coleção em uso e para manter a qualidade do 

acervo. O material poderá ser remanejado ou descartado, seguindo os critérios 

estabelecidos neste documento. 

A política de descarte é feita mediante avaliação criteriosa do material bibliográfico 

pelos coordenadores de cursos e docentes de cada unidade curricular e bibliotecários, 
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sendo que a decisão final é do diretor do campus. 

Para o descarte de livros são adotados os seguintes critérios: 

• inadequação do conteúdo; 

• obras desatualizadas e que foram atualizadas por edições mais recentes; 

• obras sem valor histórico; 

• obras com grafia e assuntos desatualizados; 

• obras em condições físicas irrecuperáveis (sujas, infectadas, deterioradas, 

rasgadas); 

• duplicatas, número excessivo de cópias do mesmo título e/ou exemplares, 

cuja  demanda não é expressiva; 

• obras não utilizadas (consulta/empréstimo) após um período de 05 (cinco) anos e 

consideradas desatualizadas. 

 

 Baixa 
O Processo de baixa do material bibliográfico (registro patrimonial na base de dados) 

deverá atender pelo menos um dos seguintes critérios: obsolescência, inutilidade e extravio. 

 

  Revisão da Política 

 

   As Bibliotecas do IFMT são caracterizadas por sua dinâmica e flexibilidade. Sendo 

assim, sua política deve ser compatível com suas atividades. Por essa razão, a cada quatro 

anos, a política de desenvolvimento de coleções deverá ser revisada com a finalidade de 

garantir sua adequação à comunidade acadêmica, aos objetivos da instituição, a curto, 

médio e longo prazos. 

 


