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Os colegiados e a Biblioteca

A participação dos docentes no desenvolvimento de 
coleções da biblioteca é imprescindível:

– Desenvolvimento da Coleção (Solicitações de compra e 
Doações);

– Avaliação da coleção (formulação de laudos visando 
desbaste e descarte de materiais);

– Avaliação MEC/INEP.



Avaliações INEP

• MEC avalia os cursos em três situações:
– Autorização;
– Reconhecimento;
– Renovação de Reconhecimento.– Renovação de Reconhecimento.

• Avalia três DIMENSÕES:
1. Organização didático pedagógica;
2. Corpo docente;
3. Infraestrutura.



INFRAESTRUTURA

• Nesta dimensão existem três indicadores 
que dizem respeito ao acervo bibliográfico:

3.6 - Bibliografia Básica;3.6 - Bibliografia Básica;

3.7 – Bibliografia Complementar;

3.8 – Periódicos Especializados.

“Para que os cursos obtenham boas notas na avaliação 

destes indicadores a Biblioteca conta com a colaboração 

dos colegiados”.



Exemplos

• Os cursos recebem nota máxima (conceito 5) na 
DIMENSÃO 3.6 – bibliografia básica
“Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo 3 títulos por 

unidade curricular, está disponível na proporção média de um 

exemplar para menos de 5 vagas anuais pretendidas /autorizadas, de exemplar para menos de 5 vagas anuais pretendidas /autorizadas, de 

cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que 

efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e 

tombado junto ao patrimônio da IES”.

OBS.: (nos cursos que possuem acervo virtual, a proporção de alunos por 

exemplar físico dos livros que figurem no acervo eletrônico é acrescida em 

30% (...)”



Exemplos

• Os cursos recebem nota máxima (conceito 5) na 
DIMENSÃO 3.7 – bibliografia complementar:

“Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco 

títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título, nas 

formas impressa, virtual ou multimídia”.



Exemplos

• Os cursos recebem nota máxima (conceito 5) na 
DIMENSÃO 3.8 – Periódicos Especializados

“Quando há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, “Quando há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, 
sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual a 20 títulos distribuídos entre 
as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo atualizado em relação 
aos últimos 3(três) anos”.



Links instrumentos INEP

Bacharelados, Licenciaturas e Tecnológicos (presencial e EAD)
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumen

tos/2011/iac.presencial_ead_bacharelado_licenciatura_tecnologico.pdf

Direito (presencial e EAD)Direito (presencial e EAD)
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumen

tos/2011/iac.medicina.pdf

Medicina
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumen

tos/2011/iac.medicina.pdf



links - Biblioteca

Site 

Portal: http://www.uel.br/bc/portal/

Redes SociaisRedes Sociais

Blog - http://bibliotecasdauel.blogspot.com.br/

Twitter - @bibliotecasuel

Flickr - http://www.flickr.com/photos/bibliotecauel/sets/

Youtube - http://www.youtube.com/user/BibliotecasUEL



Contatos

• Secretaria Executiva – dir.bc@uel.br
ramal 4219ramal 4219

• Divisão de Aquisição – caitar@uel.br
ramal 4335
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