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RECOMENDAÇÕES ANTES DA INSERÇÃO DOS TÍTULOS DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA
E BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR NO FORMULÁRIO e-MEC


Alimentação do conteúdo programático das disciplinas nos Sistema Acadêmico IdUFF pelos
Departamentos de Ensino e Coordenações dos Cursos de Graduação.



Visualização pela biblioteca do conteúdo programático das disciplinas no Sistema Acadêmico
IdUFF .



Avaliação quantitativa e qualitativa dos conteúdos das disciplinas integrantes dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos no Sistema e-MEC.



Verificar se os títulos citados na bibliografia básica constam no acervo da biblioteca e adequar a
quantidade de exemplares pelo número de vagas anuais pretendidas/autorizadas.



Verificar se os títulos citados na bibliografia complementar constam no acervo da biblioteca e se
contam com (2) exemplares.



Antes de sugerir a aquisição deve ser feita consulta no Catálogo on-line Pergamum UFF para
certificar-se que a biblioteca ainda não possui o título e/ou o número de exemplares suficientes,
bem como junto à editora se o título não está esgotado.



Listar em separado, Bibliográfica Básica e Bibliografia Complementar.



Manter o mínimo (3) títulos de livros na Bibliografia Básica (impresso E virtual) por
disciplina.



Manter o mínimo (3) títulos e o máximo de (5) títulos de livros na Bibliografia
Complementar (impresso OU virtual) por disciplina.



Ficar atento a títulos de obras repetidas em várias disciplinas. Caso exista repetição de títulos em
mais de uma bibliografia é necessário que a biblioteca possua, em seu acervo, a quantidade
mínima exigida pelo MEC.



Ficar atento para títulos de obras que constem em bibliografias de dois cursos distintos (ou mais).
Deve haver exemplares suficientes para a quantidade de vagas anuais pretendidas/autorizadas para
cada um dos cursos.



Atualizar as edições das referências citadas nas bibliografias de acordo com o acervo existente na
biblioteca.

Coordenação de Bibliotecas. Seção de Planejamento e Desenvolvimento de Coleções (SPDC)

