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1. INTRODUÇÃO 

 

A elaboração de uma política de desenvolvimento de coleções para a Biblioteca 

Prof. Raul Varella Seixas deve-se à necessidade de criação de um instrumento 

formal capaz de estabelecer diretrizes para a formação e o crescimento do acervo, 

levando em consideração os interesses da instituição e da comunidade acadêmica.  

 

Para Vergueiro (1989, p. 96) o desenvolvimento de coleções é um trabalho de 

planejamento ininterrupto e cíclico que serve a uma determinada comunidade, uma 

atividade rotineira das bibliotecas de acordo com os objetivos de cada uma.  

 

No processo de desenvolvimento de coleções é necessário que haja uma ligação 

com os objetivos da biblioteca, da coleção, da comunidade acadêmica e dos 

usuários. É o momento de decisão onde se seleciona o que deve ou não compor o 

acervo e deve ser formalizada para futuras observações e alterações necessárias 

em períodos determinados.  Portanto, deve funcionar como um instrumento 

norteador das ações da biblioteca referente à seleção do material a ser incorporado 

ao acervo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Direcionar a formação do acervo de acordo com os objetivos e missão 

da instituição; 

 Racionalizar a utilização dos recursos financeiros; 

 Estabelecer diretrizes para a seleção e aquisição de materiais; 

 Definir critérios para o descarte de materiais; 

 Racionalizar espaço físico. 

 

3. FORMAÇÃO DO ACERVO 

 

O acervo da Biblioteca Prof. Raul Varella Seixas constitui-se de materiais 

informacionais nos mais diversos suportes, com ênfase aos assuntos que dão apoio 
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às atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos oferecidos pelo IFBA, 

especificamente do campus de Salvador. 

 

4. SELEÇÃO 

 

De acordo com Vergueiro (1995 p. 4), a seleção de materiais é um processo que 

objetiva definir critérios e normas para subsidiar a tomada de decisão sobre os itens 

que irão compor o acervo da Biblioteca.  

A responsabilidade da seleção é da comissão formada pelo bibliotecário chefe 

(presidente da comissão), o bibliotecário responsável pelas aquisições, um docente 

do ensino médio e dois docentes do ensino superior. 

 

4.1 CRITÉRIOS 

 

 Adequação dos materiais aos objetivos institucionais; 

 Adequação a grade curricular, linhas de pesquisa e projetos de extensão 

existentes no Campus; 

 Qualidade do conteúdo; 

 Autoridade do autor e/ou editor; 

 Demanda dos usuários; 

 Atualidade da obra; 

 Quantidade (excesso e/ou escassez) de materiais existentes no acervo; 

 Idioma acessível; 

 Custo justificável; 

 Condições físicas;  

 Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material; 

 Conveniência do formato e compatibilização com as tecnologias disponíveis 

na instituição. 

 

4.2 FONTES 

 

As fontes de seleção serão as mais diversificadas possíveis, tais como: 
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 Bibliografias gerais e especializadas; 

 Bibliografias dos cursos; 

 Catálogos de editoras; 

 Sites de editoras, livrarias e de outras bibliotecas; 

 Sugestões dos usuários; 

 Resenhas publicadas em periódicos científicos; 

 Bases de dados. 

 

4.3 Seleção qualitativa 

 

Como objetivo de garantir qualidade ao processo de seleção de materiais, 

recomenda-se: 

 

 A atualização periódica das bibliografias básicas e complementares dos 

programas das disciplinas dos cursos; 

 O encaminhamento das sugestões de materiais à Biblioteca via e-mail ou 

pelo Sistema de Processos Eletrônico.  

 A prioridade aos cursos de graduação em implantação ou processo de 

reconhecimento, reformulação ou recredenciamento; 

 Projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no Campus. 

 

4.4 Seleção quantitativa 

 

Serão utilizadas as diretrizes do MEC/INEP para composição do acervo dos cursos 

de graduação buscando garantir o melhor conceito da Instituição.   

 

 Livros impressos nacionais: serão adquiridos exemplares da bibliografia 

básica e complementar dos cursos de graduação, conforme orientações dos 

órgãos avaliadores e credenciadores oficiais.  

Também serão selecionadas obras que possibilitem o debate e garantem 

pluralidade de ideias nas mais diversas áreas do conhecimento. 
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 Livros impressos importados: devido ao alto custo e menor quantidade de 

usuários que utilizam o material, somente serão adquiridos quando não existir 

tradução em português do assunto, na quantidade máxima de 3 exemplares 

por título. 

 

Periódicos: a assinatura de títulos de periódicos será solicitada mediante 

análise da comissão de seleção. Serão utilizados os mesmos critérios de 

seleção já citados anteriormente. 

 

 Coleção de referência: as obras de referência, tanto impressas, como 

eletrônicas são importantes fontes de pesquisa. Deverão compor o acervo 

dicionários especializados, dicionários de idiomas, atlas e guias. O 

bibliotecário de referência e os especialistas no assunto são fundamentais 

para a tomada de decisão na aquisição deste acervo, estabelecendo inclusive 

as quantidades necessárias de cada título a ser adquirido. 

 

 Trabalhos de conclusão de curso (TCC) e monografias dos cursos de 

especialização: serão aceitos em meio eletrônico para disponibilização do 

texto na íntegra no repositório institucional, conforme regulamento. Trabalhos 

impressos entregues a biblioteca permanecerão no acervo pelo período de 

cinco anos a contar da data da obra. Após este período deverão ser 

digitalizados sem acesso online, caso não haja autorização do autor. 

Cada coordenação de curso será responsável pela entrega dos trabalhos à 

biblioteca juntamente com o termo de autorização original para 

disponibilização do texto na íntegra. 

 

 Materiais especiais (DVD’s, CD-Rom, fitas de vídeos, mapas, etc.): serão 

adquiridos seguindo os mesmos critérios de seleção já mencionados 

anteriormente. 

  

 Apostilas de docentes: as apostilas produzidas pelos docentes para 

progressão acadêmica serão aceitas uma cópia de cada, a não ser que haja o 
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pedido do próprio docente para incorporar mais exemplares na intenção de 

disponibilizar o empréstimo das mesmas aos alunos. 

 

 Publicações de docentes da instituição: os livros produzidos pelos 

docentes do campus serão incorporados ao acervo mediante avaliação da 

comissão de seleção para definir a quantidade de exemplares necessários.            

Será admitido um exemplar de cada tese e dissertação produzida pelos 

docentes, conforme regulamento do Repositório Institucional. 

 

Não serão incorporados ao acervo da biblioteca: 

 

 Fotocópias impressas de documentos, em atenção à Lei Nº 9.610 de 19 de 

fevereiro de 1998 que dispõe sobre o direito autoral; 

 recursos de mídias obsoletas, tais como: fitas cassetes, LP’s, disquetes, fitas 

de vídeo, etc.; 

 Recursos incompletos, defeituosos, danificados; 

 Objetos de natureza não documental, cuja função primária não seja registrar 

e transmitir informação. 

 

5. AQUISIÇÃO 

 

A aquisição dos materiais informacionais será por meio de compra, doação ou 

permuta. 

Os recursos financeiros serão obtidos por meio de dotação orçamentária própria 

para aquisição de acervo, estabelecida pelo gestor do campus dentro do orçamento 

anual. A modalidade de aquisição é o pregão eletrônico. 

 

5.1 Compra 

 

Será executada por meio das seguintes atividades: 
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1. Envio anual no início do primeiro semestre letivo de memorando 

eletrônico a todas as coordenações de cursos solicitando a lista de 

livros a serem adquiridos; 

2. Recebimento dos pedidos pela biblioteca e verificação dos itens já 

incorporados ao acervo, realizando a primeira triagem; 

3. Submissão da lista de pedidos à comissão de seleção; 

4. Elaboração do pedido de compras e encaminhamento ao setor 

competente; 

5. Recebimento, conferência do material e encaminhamento ao setor de 

Processamento Técnico da Biblioteca. 

  

5.2 Doações  

 

Para as doações à biblioteca, além dos critérios de seleção já citados anteriormente, 

deverão ser observados os seguintes pontos a seguir: 

 

 Doações espontâneas deverão ser encaminhadas mediante o envio de e-mail 

para a Coordenação da Biblioteca, anexando a relação dos materiais a serem 

doados, para avaliação do setor; 

 Doações recebidas via correio de instituições governamentais e particulares, 

serão avaliadas de acordo as regras da Biblioteca e atendendo aos interesses 

do setor serão incorporadas ao acervo. Caso contrário, serão encaminhadas 

para permuta, doação ou desbaste; 

 Um termo de doação será assinado pelo doador, deixando-o ciente de que 

após análise, o material doado poderá ser incorporado ao acervo, doado ou 

descartado. 

 

A seleção de obras doadas será feita pelo bibliotecário responsável, e se 

necessário, será encaminhada para parecer da comissão de seleção.  

  

5.3  Permuta 
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A biblioteca realizará permuta de publicações com outras instituições similares 

através de lista de duplicata e de demanda, e levará ao conhecimento da comissão 

de seleção que avaliará o material a ser permutado, como também o material 

recebido através de permuta. 

A permuta será efetuada com outras instituições e/ou entre as bibliotecas do 

SIBI/IFBA, dos seguintes tipos de materiais: 

 
a) publicações da Instituição; 
 
b) material retirado do acervo para descarte; 
 
c) duplicatas de periódicos; 
 
d) doação cujo conteúdo não seja de interesse da comunidade ou em quantidade 
desnecessária. 
 

 

6. DESBASTAMENTO E DESCARTE  

 

O desbaste é o processo de retirada de materiais da coleção geral para um local de 

menos acesso, seguro e organizado, liberando os espaços da biblioteca para a 

chegada de novos materiais.  Para Weitzel (2006, p. 37) “o processo de 

desbastamento ou descarte renova os espaços para armazenamento e contribui 

para melhorar o acesso dos usuários ao material”.   

O material desbastado será remanejado ou descartado, segundo os critérios a 

seguir: 

 

6.1 Remanejamento 

 

 Livros não utilizados nos últimos cinco anos, permanecendo dois exemplares 

do título no acervo; 

 Fascículos de periódicos técnicos científicos anteriores aos últimos dez anos  

 Coleção de periódicos científicos sem demanda nos últimos cinco anos; 

 Periódicos de caráter não científico anteriores a dois anos podem ser 

remanejados; 
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A comissão de seleção fará a avaliação dos materiais afastados do acervo geral. 

Após a avaliação, o material poderá voltar ao acervo, permanecer em desbaste por 

mais algum tempo, ir para permuta, doação ou descarte definitivo.  

O local de armazenamento será definido pela biblioteca. 

 

6.2 Transferência 

 

Após avaliação, os materiais desbastados podem ser transferidos para as 

bibliotecas do SIBI/ IFBA.  

 

6.3 Descarte 

 

O descarte é a retirada definitiva de materiais do acervo. Para tanto, é necessário 

uma avaliação criteriosa por parte da comissão de seleção, levando-se em 

consideração os seguintes critérios: 

 

 Materiais danificados sem condições de recuperação; 

 Materiais desatualizados; 

 Livros e periódicos científicos sem nenhuma consulta nos últimos cinco anos; 

 Periódicos de caráter não científico; 

 Periódicos de divulgação geral e/ou de interesse temporário;  

 Periódicos recebidos em duplicata; 

 Coleções de periódicos não correntes e que não apresentem demanda; 

 Materiais não-convencionais e audiovisual cujos leitores estejam obsoletos. 

 

Os materiais descartados serão enviados para a Comissão Interna de 

Sustentabilidade Ambiental- CISA, órgão encarregado de reciclagem no IFBA. 

 

7. AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO 

 

A Biblioteca deverá avaliar suas coleções sempre que necessário.  Mas ficará a 

cargo da comissão de seleção e respaldada nas bibliografias básicas e 

complementares dos cursos oferecidos no IFBA, a avaliação do acervo. Assim, uma 
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avaliação de coleção de uma biblioteca é, efetivamente, uma avaliação dos seus 

métodos de seleção (WEITZEL 2006, 36 apud FIGUEIREDO 1998, p.97-98). 

 

8. REVISÃO DA POLÍTICA 

 

Sendo o IFBA/SSA uma instituição multidisciplinar, sujeita a mudanças constantes, 

provocadas pelo ambiente produtivo e acadêmico, uma revisão a cada dois anos da 

Política de Desenvolvimento de Coleções torna-se adequada e deverá ser feita pela 

Comissão de Biblioteca, com a finalidade de garantir a sua adequação aos objetivos 

da  Instituição, da comunidade acadêmica e da própria Biblioteca. 
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