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Avaliação Externa do Inep
Visita in loco nas Bibliotecas


Apresentação das instalações, serviços e produtos da
biblioteca aos membros que compõem as comissões do
MEC para avaliação de cursos de graduação oferecidos
pela UFF com a finalidade de autorização, reconhecimento
e renovação de reconhecimento, na modalidade presencial
e à distância.



Verificação no acervo das obras listadas nas disciplinas
dos projetos pedagógicos (completa ou por
amostragem) dos cursos, indicadas como Bibliografia
Básica e Bibliografia Complementar.
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Avaliação Externa do Inep
Visita in loco nas Bibliotecas


Explanação geral sobre a gestão e o funcionamento da
biblioteca.



Fornecimento de documentos (relatórios, portarias,
manuais, políticas, planejamento estratégico,
regulamentos, regimentos, normas, listagens
diferenciadas do acervo).



Recursos humanos, equipamentos de informática,
recursos eletrônicos.



Participação em Redes.



Acompanhamento guiado às dependências da Biblioteca.
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Documentos disponibilizados pela Biblioteca
Visita in loco


Regulamento da Biblioteca.



Diretrizes para o Desenvolvimento do Acervo
das Bibliotecas da UFF.



Política de Conservação do Acervo.



Política de Aceitação de Doações.



Plano de Contingência.
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Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar
Visita in loco nas Bibliotecas


Acervo físico está tombado e informatizado, e registrado
em nome da IES.



Acervo virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e registrado em nome da IES.



Acervo é adequado em relação às unidades curriculares e aos
conteúdos descritos no PPC e está atualizado.



Acervo está referendado por relatório de adequação,
assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada
bibliografia da UC, entre o número de vagas autorizadas (do
próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a
quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso)
disponível no acervo.
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Bibliografia Básica e Bibliografia Complementar
Visita in loco nas Bibliotecas


Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na
IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à
demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de
ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura,
estudo e aprendizagem.



Acervo possui exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de
periódicos especializados que suplementam/complementam
o conteúdo administrado nas UC.



Acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de
exemplares e/ou assinaturas de acesso mais demandadas, sendo
adotado plano de contingência para a garantia do acesso e
do serviço.
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Documentos disponibilizados pela Biblioteca
Visita in loco


Relação dos títulos de livros da bibliografia básica do acervo da
biblioteca específicos da área que atendem ao curso, acrescidos da
quantidade de exemplares.



Relação dos títulos de livros da bibliografia complementar do
acervo da biblioteca específicos da área que atendem ao curso,
acrescidos da quantidade de exemplares.



Relação dos títulos dos periódicos especializados que atendem
a bibliografia básica e a bibliografia complementar.



Lista dos títulos da bibliografia básica, bibliografia complementar e
periódicos especializados disponibilizados em acervo virtual.

28/06/2019

7

Documentos disponibilizados pela Biblioteca
Visita in loco


Relatórios de utilização do acervo da biblioteca pelos
estudantes (mais emprestados, mais reservados).



Lista das bibliotecas onde o acervo da bibliografia básica e
bibliografia complementar do curso pode ser encontrado.



Lista das bibliotecas utilizadas com maior frequência pelos
estudantes do curso, com os respectivos endereços.



Contratos e convênios firmados para utilização de acervo virtual.



Mecanismos de acessibilidade ao acervo oferecido pela biblioteca
para portadores de necessidades especiais.



Documentação profissional da equipe da biblioteca.
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