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PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

A solicitação de livros pode ser feita a qualquer momento pelos docentes, porém a 

AQUISIÇÃO deve obedecer aos critérios de adequação do acervo, necessidades da 

biblioteca e período de compra de material feita pela instituição.  

 

Toda aquisição de material bibliográfico destinado à Biblioteca da UNIFESP – Campus 

Diadema será feita pela Biblioteca, após avaliação e autorização da Coordenação de 

Cursos de Graduação ou Programas de Pós-Graduação, conforme disponibilidade 

orçamentária.  

 

O processo de aquisição para o estabelecimento de prazos e prioridades se dará na 

seguinte ordem:  

I. Cursos novos (em fase de autorização e implantação);  

II. Unidades curriculares novas (dos cursos em implantação ou novas unidades 

curriculares obrigatórias ou eletivas dos cursos em andamento);  

III. Substituição de títulos esgotados (de todos os cursos em implantação e dos cursos 

em andamento, nesta ordem);  

IV. Revisão/Atualização das bibliografias dos cursos da graduação, respeitando o 

calendário:  

 Ano par: Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Farmácia;  

 Ano impar: Engenharia Química, Química, Química Industrial, Ciências – 

Licenciatura.  

 

As solicitações de títulos para a Pós-Graduação serão atendidas gradualmente 

segundo critérios de prioridade que deverão ser definidos pela Câmara de Pós-

Graduação e em função da disponibilidade orçamentária determinada pelas Diretorias 

Acadêmica e Administrativa do Campus.  

 

Entende-se por material bibliográfico, livros, mapas, enciclopédias, manuais, 

dicionários, filmes, vídeos, normas técnicas, dentre outros.  

 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

 Campus Diadema

 

 

 
 

INSTRUÇÕES:  

1. Compete ao solicitante (docente graduação):  

 

a) Verificar no acervo da biblioteca do Campus Diadema a existência ou não da obra, 

acessando o site do catálogo da Biblioteca (Meu Pergamum: 

http://www.biblioteca.unifesp.br);  

b) Verificar no Plano de Ensino cadastrado no Meu Pergamum se as indicações que 

estão sendo solicitadas correspondem às cadastradas (ver ANEXO C). O Plano de 

Ensino cadastrado no Meu Pergamum corresponde aos títulos indicados nas 

bibliografias das Unidades Curriculares das Matrizes apresentadas nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação;  

c) Para solicitação de títulos indicados em bibliografias de novas Unidades 

Curriculares Eletivas, o Plano de Ensino deverá ser anexado à planilha (ANEXO A);  

d) Até a aquisição e disponibilização do item no acervo, procurar indicar nos planos de 

ensino títulos já disponíveis na biblioteca, principalmente os itens de bibliografia 

básica;  

e) Preencher a Planilha de Solicitação de Materiais Bibliográficos (ANEXO A), 

fornecendo os dados que permitem identificar com precisão a obra desejada (autor, 

título, ano, edição, ISBN (preferencialmente de 13 dígitos), preço unitário em R$, 

página da web e data da pesquisa). As cotações não podem ser obtidas em sites de 

Sebo e os títulos cujas edições estiverem esgotadas deverão ser imediatamente 

substituídos;  

f) Planilhas com informações incompletas serão devolvidas ao docente para 

verificação e somente serão consideradas para aquisição após preenchimento 

completo;  

g) Encaminhar a planilha de solicitação preenchida à Coordenação do Curso ao qual 

está vinculado para aprovação e assinatura;  

h) Após aprovação encaminhar o pedido à biblioteca do Campus 

(solicitacao.bibliotecadiadema@gmail.com) em arquivo digitalizado (formato PDF).  
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2. Solicitante (docente pós-graduação):  

 

a) Verificar no acervo da biblioteca do Campus Diadema a existência ou não da obra, 

acessando o site do catálogo da Biblioteca (http://www.biblioteca.unifesp.br);  

b) Preencher a Planilha de Solicitação de Materiais Bibliográficos (ANEXOS B), 

fornecendo os dados que permitem identificar com precisão a obra desejada (autor, 

título, ano, edição, ISBN (preferencialmente de 13 dígitos), preço unitário em R$, 

página da web e data da pesquisa). As cotações não podem ser obtidas em sites de 

Sebo e os títulos cujas edições estiverem esgotadas deverão ser imediatamente 

substituídos;  

c) Planilhas com informações incompletas serão devolvidas ao docente para 

verificação e somente serão consideradas para aquisição após preenchimento 

completo;  

d) Encaminhar o pedido à biblioteca do Campus 

(solicitacao.bibliotecadiadema@gmail.com) em arquivo digitalizado (formato PDF).  

 

 

3. Compete à Biblioteca:  

 

a) Confirmar as informações das indicações para aquisição (autor, título, ano, edição, 

ISBN, preço e a fonte de pesquisa);  

b) Planilhas com informações incompletas ou incoerentes serão devolvidas ao docente 

para correção;  

c) Efetuar a análise para estabelecimento da quantidade de exemplares, conforme 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação X análise estatística de 

uso/demanda;  

d) Fazer a solicitação de compras;  

e) Conferir o material recebido e fazer o processamento técnico, físico e disponibilizá-

lo no acervo, informando ao solicitante e à comunidade acadêmica da chegada do 

material;  
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f) Atualizar o Plano de Ensino cadastrado no Sistema de Bibliotecas UNIFESP 

(Pergamum) assim que o os Projetos Pedagógicos forem atualizados na plataforma do 

MEC.  

 

4. Compete ao Coordenador:  

 

a) Avaliar e autorizar as solicitações de aquisição encaminhadas pelos docentes;  

b) Coordenadores dos cursos de graduação: enviar à Biblioteca os Projetos 

Pedagógicos quando forem atualizados;  

c) Coordenadores dos programas de pós-graduação: a partir da demanda gerada 

pelos docentes, compilada e encaminhada pela Biblioteca, por intermédio do 

Representante Docente de Pós-Graduação na CAB, indicar quais são os títulos 

prioritários para aquisição.  

 

5. Materiais da Bibliografia Básica e Complementar  

 

Para aquisição de materiais da bibliografia básica e complementar, seguir as 

instruções já citadas e observar:  

I. O MEC ao avaliar o acervo da biblioteca usa como referência as bibliografias 

indicadas nas ementas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Portanto, a biblioteca 

dá prioridade aos títulos indicados nesse documento.  

II. A aquisição dos materiais bibliográficos por compra ocorre por meio de licitação [Lei 

N° 8.666/93], pela modalidade Pregão Eletrônico. O processo completo leva em média 

1(um) ano, considerando:  

- Solicitação de orçamento (mínimo de 3 orçamentos) – Biblioteca;  

- Confecção do termo de referência com a média dos orçamentos obtidos – Biblioteca;  

- Cadastramento de todos os títulos solicitados no sistema de Compras da UNIFESP – 

Biblioteca;  

- Elaboração do edital – Compras;  

- Análise do edital – Procuradoria;  

- Realização do pregão – Compras;  

- Disponibilização de verba – Controladoria;  

- Empenho – Controladoria;  
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- Recebimento dos materiais (30 dias nacionais / 60 dias importados) e conferência – 

Biblioteca;  

- Patrimônio e processamento dos materiais - Biblioteca.  

 

Os materiais bibliográficos levam em média, dependendo da disponibilidade 

orçamentária do Campus, entre 1(um) e 2(dois) anos para serem efetivamente 

disponibilizados para a comunidade acadêmica na Biblioteca. Portanto, é de 

reponsabilidade dos docentes e dos coordenadores de Curso da Graduação, 

indicar a bibliografia básica e complementar para formação e/ou atualização do 

acervo da Biblioteca, de modo racional, eficaz e condizentes com a missão e os 

objetivos da Universidade Pública.  

 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Biblioteca do Campus. 

 


