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Relatório de Adequação NDE


Os acervos da Bibliografia Básica e da Bibliografia
Complementar devem estar referendados por Relatório de
Adequação, assinado pelo NDE.



O Relatório de Adequação se propõe a apresentar e
comprovar a compatibilidade, entre os títulos, o nº de
exemplares, e o nº vagas autorizadas para o curso e outros
que utilizem os títulos, nas bibliografias básica e
complementar, de cada uma das unidades curriculares,
conforme descritos no PPC.



O acervo é gerenciado de forma compartilhada pelo NDE,
em termos quantitativos e qualitativos, e pela biblioteca no
tocante a manutenção, atualização e ampliação do acervo.
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O Relatório de Adequação NDE deve
responder as seguintes questões:









O acervo está tombado e informatizado?
O acervo é adequado e está atualizado considerando as
características das unidades curriculares constantes na matriz
curricular (número de títulos e de exemplares versus total de vagas
autorizadas para o curso)?
O acervo virtual está disponível de forma ininterrupta aos
usuários?
O acervo possui exemplares ou assinaturas de acesso virtual de
periódicos especializados que suplementam/complementam o
conteúdo das unidades curriculares?
Como ocorre a gestão do acervo com relação a atualização
da quantidade de exemplares e assinaturas (quando for virtual) e
plano de contingência para garantia do acesso e do serviço?
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Apresentar, através de dados e evidências a adequação da
bibliografia proposta no PPC ao acervo existente na biblioteca,
relacionando-os às demandas existentes.



Analisar e avaliar os dados, no sentido de oferecer subsídios a
tomada de decisões na bibliografia do PPC, aquisição e substituição
de títulos e exemplares.



Apresentar recomendações objetivas e estruturadas de
ações administrativo-acadêmica voltadas à solução dos problemas
encontrados, eliminação de vulnerabilidades, bem como
aprimoramento de potencialidades, à melhoria no desenvolvimento
do PPC e à exploração de potencialidades existentes.
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Recomendações que apontem para o aumento da
aquisição de títulos ou exemplares pela biblioteca, por
exemplo, além de guardar relação lógica com os dados e
análises apresentadas, devem observar as fontes de
recursos necessárias para tal empreitada, bem como
para seus desdobramentos. Ou seja, mesmo que
apresente alternativas de fontes de recursos para a
aquisição ou expansão de acervo, também deve se
preocupar com gargalos infraestruturais da própria
biblioteca para guarda e atendimento adequado do
acervo.
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