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ANEXO X 
 

PLANO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA: 
 

Os Coordenadores dos Cursos de Graduação da IES, por ocasião do início de cada 

ano letivo, verifica o conteúdo programático de cada disciplina e sugere adaptações e/ou 

atualizações nos programas, relativas aos planos político, legislativo, jurisprudencial e 

doutrinário de relevo, solicitando a aquisição e, conseqüentemente, a expansão do material 

bibliográfico à Diretoria da IES. 

 

A Política de aquisição, expansão, atualização e descarte do acervo são realizadas 

anualmente, por ocasião do início de cada ano letivo, através de indicações bibliográficas 

dos Corpos Docentes dos Cursos de Graduações e as normas editadas pelo MEC para 

avaliação de Cursos. 

 

Os Coordenadores dos Cursos de Graduação da IES, por ocasião do início de cada 

ano letivo, verifica o conteúdo programático de cada disciplina e sugere adaptações e/ou 

atualizações nos programas, relativas aos planos político, legislativo, jurisprudencial e 

doutrinário de relevo, solicitando a aquisição e, conseqüentemente, a expansão do material 

bibliográfico à Diretoria da IES. 

 

Já as indicações bibliográficas são avaliadas pelas Coordenações dos Cursos, pela 

Direção e pelas Bibliotecárias da Instituição, levando-se em consideração os objetivos, o 

perfil profissiográfico, as competências e as habilidades de cada Curso, objetivando o 

embasamento técnico e teórico dos respectivos Corpos Discentes dos Cursos. 

 

Com relação à política de manutenção do acervo da biblioteca há duas 

Bibliotecárias encarregadas, inscritas no Conselho de Biblioteconomia sob os nºs CRB4-

937 e CRB-4/1712, com seus respectivos auxiliares para a conservação do acervo da IES. 

 

Desta forma o docente é orientado pela Coordenação do Curso por ocasião da 

organização do calendário de aulas do ano letivo, para antes de aplicação de sua 

bibliografia, observar o acervo bibliográfico já existente na Instituição. 

 

Existe assim uma sistemática regular para aquisição, expansão, atualização e 

descarte do acervo considerando as propostas pedagógicas dos cursos com prioridade para 

as bibliografias básicas e complementares em cada Curso da IES, bem como há ainda a 

aquisição regular para o acervo de revistas e periódicos. 

 

 


