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1 INTRODUÇÃO 

A Biblioteca Juscelino Kubitschek atua em consonânica com a missão do 

Instituto de Ensino Superior Planalto – IESPLAN, definida no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, que desde seus primórdios busca preparar o 

aluno para a vida e não só para o trabalho. Para tanto, neste ano de 2012, o desafio 

é levar os serviços da Biblioteca para dentro da realidade científica e tecnológica 

que se apresenta no mercado atual. 

O Plano Anual de Atividades da Biblioteca, que foi concebido de forma 

articulada com o Plano de Ação do IESPLAN, objetiva reforçar o trabalho 

cooperativo entre toda a comunidade acadêmica, bem como viabilizar meios para 

despertar nos usuários a importância de sua utilização no que concerne à promoção 

do livro e da leitura, ao acesso à informação e ao desenvolvimento de competências 

de pesquisa.  

Trata-se de um Plano que visa, também, a apoiar as atividades livres, 

extracurriculares e de enriquecimento curricular, bem como investir no 

desenvolvimento de competências dos alunos, com vista a uma inserção bem 

sucedida na praxis social. Espera-se que contribua para criar hábitos de frequência 

à biblioteca, despertando, assim, nos alunos e demais usuários, o gosto pela leitura 

e pela pesquisa. 

De fato, no contexto da Sociedade da Informação e do Conhecimento, cabe 

à Biblioteca, enquanto espaço propício à criação de saberes, auxiliar o processo de 

aprendizagem dos alunos, que se pretende enriquecedor e adaptado aos desafios 

da vida quotidiana, assim como contribuir para o seu sucesso educativo. 

Em síntese, pode-se afirmar que “… a biblioteca escolar assume[-se], no 

novo modelo organizacional das escolas, como estrutura inovadora, funcionando 

dentro e para fora da escola, capaz de acompanhar e impulsionar as mudanças nas 

práticas educativas, necessárias para proporcionar o acesso à informação e ao 

conhecimento e o seu uso, exigidos pelas sociedades atuais” (Portaria n.º 756/2009 

- MEC). 
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2 POLÍTICA DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO, EXPANSÃO E 

ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2010 – 2014 define que a 

atualização do acervo é um processo contínuo, com vistas a manter o suporte 

adequado aos alunos e professores nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Na aquisição de novos títulos são priorizados os que atendam, prioritariamente, a 

bibliografia básica dos planos de ensino de cada disciplina, elaborados pelo 

respectivo professor. São adquiridos periódicos, publicações diversas pertinentes ao 

curso em questão, bem como mapas, fitas VHS, CD’s, DVD´s dentre outros. 

Os títulos novos são indicados pelos coordenadores, professores, 

bibliotecários e alunos, para a Diretoria Acadêmica responsável em implementar as 

diretrizes da política de atualização e expansão do acervo. A meta prevista no PDI é: 

1. 2010 - ampliação do acervo bibliográfico dos cursos de Direito e 

Administração; 

2. 2011 - ampliação do acervo bibliográfico dos cursos de Engenharia 

Civil e Arquitetura e Urbanismo; 

3. 2010 a 2014 – reposição do acervo dos títulos da bibliografia básica 

dos ementários de acordo com o número de alunos e de períodos; 

4. implantação do sistema de consulta ao acervo bibliográfico e 

empréstimo online no ano letivo de 2010. 

Para o atingimento dessa meta, torna-se necessário um plano de ação bem 

definido, uma vez que o aumento e o desenvolvimento do acervo ocorrem sempre 

em paralelo ao crescimento do IESPLAN, estando sua área de concentração 

condicionada aos cursos ministrados. Para isso, devem ser observados, alguns 

pontos importantes. 

2.1 Objetivo 

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo bibliográfico do 

Sistema de Bibliotecas do IESPLAN tem como principal objetivo fixar critérios que 
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possibilitem o crescimento racional e equilibrado do acervo, em todas as áreas, de 

modo a atender às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação, no 

contexto da educação, da pesquisa e da extensão. 

Constituem objetivos da política de aquisição, expansão, atualização e 

desenvolvimento do acervo: 

• traçar os critérios de seleção e aquisição de material bibliográfico, 

quanto às necessidades qualitativa e quantitativa; 

• fixar os recursos orçamentários destinados à renovação e expansão do 

acervo;  

• estipular normas e procedimentos para descarte de material; 

• estabelecer metas para expansão do acervo; 

• disseminar informação quanto às novas publicações e edições; 

• fomentar a utilização dos recursos bibliográficos por meio de cursos de 

capacitação de usuários, com periodicidade semestral; 

• ampliar a Biblioteca Virtual; 

• expandir o conhecimento por mecanismo de criação do acesso remoto 

por meio de uma biblioteca digital; 

2.2 Formação do Acervo 

O acervo é formado por publicações monográficas, publicações periódicas, 

publicações eletrônicas, títulos de referência nos programas de disciplina e 

programas de pós-graduação ou demanda expressa pela comunidade acadêmica, 

todos adquiridos após a identificação de sua necessidade. 

Para a sua constituição, consideram-se a demanda pelo material que deverá 

servir de apoio informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem 

como os recursos orçamentários definidos na política da IESPLAN. 

Assim, cabe à biblioteca compor um acervo, que deverá contemplar as 

seguintes finalidades: 
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a) atender aos programas de disciplina de curso de graduação, pós-

graduação lato sensu; 

b) dar apoio aos programas  de extensão; 

c) atender o corpo docente e administrativo no exercício de suas 

atividades; 

d) fornecer obras de formação complementar contribuindo para a 

aquisição de conhecimento; 

e) garantir a informatização do acervo atualizada; 

f) manter a memória documental da Instituição. 

2.3 Critérios para Seleção 

Quando da seleção do acervo, o material bibliográfico e audiovisual deve 

atender aos seguintes critérios: 

a) adequação aos objetivos da IESPLAN; 

b) relevância do autor e/ou editor; 

c) atualidade; 

d) qualidade técnica; 

e) preço acessível; 

f) linguagem acessível; 

g) número de potenciais usuários que poderão utilizar o material; 

h) condições físicas do material. 

2.4 Critérios para Aquisição 

A política de aquisição do acervo é centralizada e se dá por meio das 

sugestões dos professores e coordenadores de curso. Essa política tem em vista o 

maior envolvimento dos professores na seleção do acervo, bem como o 

comprometimento das unidades organizacionais no gerenciamento dos recursos 

disponíveis. Também são consideradas as sugestões dos alunos, dos funcionários e 
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do bibliotecário. O fato de as aquisições da Biblioteca se nortearem pelas indicações 

dos professores e coordenadores garante a correlação pedagógica entre o acervo e 

os cursos. 

2.5 Atualização do Acervo 

A política de atualização do acervo passa por um programa de aquisição 

permanente, mediante compras, doações e permutas. O controle e 

acompanhamento do acervo são efetuados pelo bibliotecário, supervisionados pelos 

coordenadores e pelo Diretor-Acadêmico. Têm por objetivo ordenar o crescimento 

racional, assegurando consistência e equilíbrio no desenvolvimento dos recursos 

informativos, com vistas a compor uma coleção com elevado grau de excelência, 

tanto qualitativa quanto quantitativamente, de forma que melhor atenda aos 

interesses dos usuários. 

Para acompanhar a velocidade de publicações em cada área de 

conhecimento, o IESPLAN procura manter atualizadas as bibliografias básicas dos 

programas das disciplinas dos cursos ministrados, na proporção de 01 (um) 

exemplar para cada 08 (oito) alunos matriculados. Para isso, os coordenadores de 

curso, responsáveis pela consolidação dos pedidos, após interagirem com os 

professores de cada disciplina, submetem periodicamente as suas sugestões à 

Diretoria Acadêmica. 

Com isso é possível fazer uma comparação entre o acervo existente e as 

sugestões apresentadas pelos docentes, constatando-se imediatamente os itens 

não existentes na Biblioteca que devem ser adquiridos.  

2.6 Doações 

A Biblioteca, sempre que possível, solicita doações às instituições 

governamentais e privadas, entidades científicas e culturais, principalmente para 

obras não comercializadas. 

Conta, também, com doações espontâneas que somente são adicionadas 

ao acervo após criteriosa análise do recurso. Assim, um termo de doação é 
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preenchido, ficando o doador ciente de que a Biblioteca poderá adotar uma das 

seguintes medidas: 

a) incorporação do recurso ao acervo; 

b) doação e/ou permuta do recurso com outras instituições; e 

c) descarte do recurso. 

2.7 Desbastamento/Descarte 

O desbastamento consiste na retirada do acervo ativo de títulos e/ou 

exemplares, partes de coleções, para remanejamento ou para descarte. É um 

processo contínuo e sistemático que visa manter a sua qualidade. Já o descarte de 

material leva em consideração: 

a) a inadequação do conteúdo aos fins da instituição; 

b) obras em línguas inacessíveis; 

c) obras desatualizadas e que foram substituídas por edições mais 

recentes; 

d) obras em condições físicas irrecuperáveis; 

e) obras com excesso de duplicatas. 

3 SERVIÇOS DA BIBLIOTECA 

a) Atendimento 

• Circulação de materiais (empréstimo, renovação, reserva) 

• Referência (pesquisa, orientação, ficha catalográfica) 

b) Processamento Técnico 

• Catalogação 

• Indexação 

• Periódicos 

c) Formação e desenvolvimento de acervo 
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• Seleção 

• Aquisição 

• Periódicos e Livros 

• Coleções especiais 

• Acervo em formato eletrônico 

• Organização do acervo 

• Comutação  

d) Ambiente Físico 

• Mesas de estudo em grupo 

• Salas de estudo em grupo 

• Cabines de estudo individual 

• Salas de orientação acadêmica (TCC,s) 

• Acervo aberto 

• Computadores com acesso à internet 

3.1 Propostas Futuras 

• Ampliação da Sala de Multimeios 

• Ambientes virtuais de divulgação dos serviços da biblioteca (blog) 

• Criação de redes sociais da biblioteca 

• Biblioteca Digital 

• Parcerias com outras instituições 

• Produção acadêmica na Biblioteca como depósito legal 

• Participação na rede Pergamum 

• Exposições e palestras 
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4 ESTRUTURA ATUAL  

a) Número de assentos disponíveis: 105 

• Cabine de estudo individual: 16  

• Sala de estudo em grupo: 08.  

o Cada sala com uma mesa e quatro cadeiras 

• Mesa para estudo em grupo no salão: 14 

b) Número de empréstimos domiciliares: 8822 

c) Número de usuários treinados em programas de capacitação: 04 

• Treinamento de implantação do pergamum. 

d) Número de itens no acervo:  

• Média de exemplares de livros disponíveis no acervo: 14mil 

• Média de exemplares de livros disponíveis para consulta online: 

3.784 

• Média de exemplares de periódicos disponíveis no acervo: 2mil 

• Média de exemplares de periódicos disponíveis para consulta online: 

218 

5 TIPO DE ATIVIDADE: ORGANIZAÇÃO/ GESTÃO DE 

RECURSOS 

5.1 Objetivos Específicos: 

a) organizar o espaço e os recursos da biblioteca de forma a torná-la 

funcional e acolhedora; 

b) preparar e coordenar reuniões de trabalho com os funcionários; 

c) elaborar o Plano Anual de Atividades e apresentá-lo a diretoria 

acadêmica ao final de cada ano; 
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d) implementar o programa de gestão bibliográfica; 

e) desenvolver uma política de aquisições de acordo com as necessidades 

de cada curso; 

f) catalogar e classificar todos os documentos disponíveis; 

g) recolher e analisar propostas e críticas efetuadas pelos utilizadores, de 

forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados; 

h) elaborar o relatório final das atividades desenvolvidas. 

 

ATIVIDADES CALENDÁRIO 

Reuniões periódicas da equipe responsável pela 

biblioteca; 
Ao longo do ano 

Elaboração do Plano de Atividades; Novembro 

Implementação do novo programa informático de 

catalogação e gestão da informação; 

Ao longo do ano 

Recepção, encaminhamento e arquivo de 

correspondência; 

Gestão do espaço; 

Aquisição de material; 

Classificação/catalogação todos os documentos 

disponíveis; 

Elaboração de documentos necessários à gestão 

interna da Biblioteca; 

Controle das deficiências do equipamento informático; 

Ouvir propostas ou críticas dos utilizadores (caixa de 

sugestões); 

Análise de dados estatísticos referentes às requisições 

domiciliárias; 

Elaboração do relatório final das atividades 

desenvolvidas ao longo do ano. 
Final de novembro 
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 6 TIPO DE ATIVIDADE: DIVULGAÇÃO 

6.2 Objetivos Específicos: 

a) Sensibilizar para a importância da biblioteca universitária; 

b) Informar sobre os vários setores da biblioteca e a sua funcionalidade; 

c) Dar a conhecer o regulamento da biblioteca, bem como outros 

documentos relacionados com o funcionamento da mesma; 

d) Divulgar listagens de fundo documental; 

e) Publicar e manter atualizados os dados do blog da biblioteca na 

internet. 

 

ATIVIDADES CALENDÁRIO 

Apresentação da Biblioteca aos novos alunos; Início do ano letivo 

Elaboração de Boletim Informativo com as novas aquisições; 

Ao longo do ano 
Mini-Exposições: mostra de documentos e recursos existentes 

na Biblioteca; 

Atualização regular da página do blog da biblioteca na 
internet. 

 

7 TIPO DE ATIVIDADE: APOIO AOS USUÁRIOS DA 

BIBLIOTECA  

7.1  Objetivos Específicos: 

a) Promover a formação de utilizadores; 

b) Apoiar na escolha e tratamento da informação; 

c) Apoiar professores na preparação de aulas na biblioteca; 

d) Ajudar na consulta e requisição de documentos. 
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ATIVIDADES CALENDÁRIO 

Disponibilização/ aplicação de guias de orientação na 

pesquisa da informação; 

Ao longo do ano 

  

Apoio na escolha e tratamento da informação para a 

realização de trabalhos. 

Apoio na realização de aulas na Biblioteca; 

Ajuda na requisição e consulta de materiais. 

Elaboração de guias de orientação na realização de 

trabalhos escritos 

8 METAS DE PROCESSAMENTO TÉCNICO: 

8.1 Algumas notas: 

• Média de exemplares de livros disponíveis no acervo: 14mil 

• Média de exemplares de livros disponíveis para consulta online: 3.784 

• Média de exemplares de periódicos disponíveis no acervo: 2mil 

• Média de exemplares de periódicos disponíveis para consulta online: 

218 

 

8.2 Previsão de acervo dezembro de 2014: 

• Média de exemplares de livros disponíveis no acervo: 17mil 

• Média de exemplares de livros disponíveis para consulta online: 17mil 

• Média de exemplares de periódicos disponíveis no acervo: 3mil 

• Média de exemplares de periódicos disponíveis para consulta online: 

2mil 
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8.3 Previsão mensal de aquisição e catalogação na base de dados: 

o Média de exemplares de livros disponíveis para consulta 

online: 17000/ 4 = 4250 

• 20 livros por dia 

• por catalogador. Média mensal: 300 livros 

• por período de 09 meses. Média mensal: 2700 livros 

• por período de 11 meses. Média mensal: 3300 livros 

o Média de exemplares de livros por catalogador: 300 por mês  

o Média de exemplares de periódicos disponíveis para consulta 

online: 2000/4 = Plano Anual de Atividades da Biblioteca. 

 

 

 

 

  

 

 

 


