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APRESENTAÇÃO 

 

O acervo da biblioteca é atualizado continuamente segundo indicação 

de professores, coordenadores de ensino e de extensão, bibliotecário e 

usuários. 

A política de Desenvolvimento do Acervo é centralizada e dá-se 

através das sugestões dos professores  encaminhadas à Biblioteca em 

formulário próprio assinado pelo Coordenador do curso e do Diretor da 

FACOTTUR. 

A Biblioteca conta atualmente com recurso específico para aquisições 

previstas no seu orçamento são prontamente liberadas; já as aquisições não 

planejadas, são liberadas mediante justificativas de necessidades de aquisição 

e disponibilidade de liberação de verba da Mantenedora. 

Os solicitantes devem preencher o formulário de Solicitação para 

Aquisição de Materiais Bibliográficos e Especiais da Biblioteca (em anexo). No 

caso de sugestões de professores, estes encaminham a solicitação ao 

coordenador do curso, para que o mesmo possa analisar o pedido e dar seu 

parecer, em seguida enviam o formulário à Biblioteca para que seja feita uma 

cotação. Quando a sugestão parte dos usuários e/ou da biblioteca, a 

Bibliotecária analisa o pedido juntamente com o Coordenador da área a qual o 

documento interessa. 

De posse do formulário de solicitação de obras devidamente 

preenchido, a Biblioteca, encaminha o formulário de requisição ao Diretor 

Acadêmico para conhecimento e assinatura, que posteriormente será 

encaminhado ao Diretor Financeiro para providenciar/autorizar a compra; não 

sendo aprovado é comunicado ao solicitante. 

Essa política tem em vista o maior envolvimento dos professores na 

seleção do acervo, bem como o comprometimento maior das unidades 

organizacionais no gerenciamento dos recursos disponíveis. Também são 

consideradas as sugestões dos usuários alunos e dos Bibliotecários, 

principalmente, os de atendimento ao público. 

O fato das aquisições da Biblioteca se nortearem pelas indicações dos 

professores garante a correlação pedagógica entre o acervo e os 



 

cursos/programas da FACOTTUR. Todas as solicitações de compras da 

bibliografia básica e complementar são atendidas. 

Para duplicação da quantidade de exemplares, também são 

consideradas estatísticas de reservas do mês. 

A atualização do acervo passa por um programa de aquisição 

permanente, através de compras, doações e permutas. O 

controle  e  acompanhamento  do  acervo está sendo efetuado pelo Diretor 

Acadêmico, com o objetivo de ordenar o crescimento racional, assegurando 

consistência e equilíbrio no desenvolvimento dos recursos informativos; compor 

uma coleção com alto grau de excelência, tanto qualitativa quanto quantitativa, 

da forma que melhor atenda aos interesses da comunidade acadêmica da 

FACOTTUR. 

Todo acervo adquirido é registrado, catalogado e classificado na 

Biblioteca e encaminhado às coordenações de cursos quando solicitado. A 

aquisição de Periódicos está condicionada ao parecer dos coordenadores de 

cursos, com base nas estatísticas anuais de uso fornecidas pela Biblioteca. 

 

AQUISIÇÃO, EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO  

 

A política de formação, atualização e expansão do acervo compreende:  

 Orçamento anual de verba destinada à aquisição de livros, periódicos, e 

materiais multimídia;  

 Aquisições com base nas indicações bibliográficas das diversas disciplinas e, 

também, mediante consulta a especialistas, editoras e outras bibliotecas de 

cursos de educação.  

O processo de aquisição é mais intenso nos semestres iniciais do 

curso para que se possa ter de imediato um acervo básico.  

A atualização do acervo realiza-se conforme demanda e se dá através 

das sugestões dos professores. Todo semestre os professores de cursos 

preenchem o formulário de Solicitação para Aquisição de Materiais 

Bibliográficos e Especiais, conforme modelo em Anexo.  

Durante o semestre o professor pode solicitar compra de obras 

conforme a necessidade.  

 



 

PREVISÃO DE EVOLUÇÃO DO ACERVO 
 

Para planejar o crescimento de seu acervo, a Biblioteca obedece aos 

critérios biblioteconômicos que estão inseridos na Política de Desenvolvimento 

da Coleção.  

Devido às restrições orçamentárias e a grande quantidade de 

documentos produzidos nas diversas áreas do conhecimento, torna-se 

impossível para qualquer biblioteca universitária adquirir todo o material 

bibliográfico disponível no mercado editorial. Sendo assim, Diretoria da 

FACOTTUR estabeleceu as seguintes prioridades para aquisição de material 

bibliográfico:  

 Base de dados relevantes aos cursos;  

 Assinatura de periódicos cujos títulos já fazem parte da lista básica, 

conforme indicação dos docentes;  

 Obras que sejam de interesse para cursos de graduação;  

 Implantação de novos cursos; 

 Desenvolvimento de pesquisa desde que vinculada à Faculdade.  

 

Os casos não previstos serão submetidos à apreciação da Direção.  

As formas para aquisição de materiais são basicamente duas: compra e 

doação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PLANEJAMENTO PARA AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO  

 PERÍODO 2015 / 2019 

2015 – R$ 156.300,00 

ITEM VALOR 

MOBILIÁRIO 

Estantes R$ 6.300,00 

Total de mobiliário R$ 6.300,00 

REVISTAS E JORNAIS 

Diário de Pernambuco (Renovação) R$498,96 

Jornal do Commércio (Renovação) R$ 510,00 

Revista Brasileira de Administração (Renovação) R$ 48,00 

Revista Brasileira de Contabilidade (Renovação) R$ 32,00 

Revista Contra Relógio (Renovação) R$ 140,00 

Revista Exame (Renovação) R$ 598,60 

Revista Gestão e RH (Renovação) R$ 156,00 

Revista IstoÉ Dinheiro (Renovação) R$ 350,00 

Revista Logística (Renovação) R$ 195,00 

Revista Marketing (Renovação) R$ 138,00 

Revista Mundo Logística R$ 148,00 

Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios 
(Renovação) 

R$ 233,24 

Revista Profissional e Negócios (Renovação) R$ 112,00 

Revista Veja (Renovação) R$ 1.152,36 

Revista Viagem e Turismo (Renovação) R$ 120,00 

Revista Você S/A (Renovação) R$ 406,92 

Total de assinaturas de revistas e periódicos R$ 4.839,08 

LIVROS 

Aquisição de novos livros nas áreas de Negócios e Saúde R$ 145160,92. 

Total Geral R$ 156.300,00 

 

 

 

 



 

 

2016 – R$ 119.200,00 

ITEM VALOR 

MOBILIÁRIO 

Estantes R$ 6.700,00 

Total de mobiliário R$ 6.700,00 

REVISTAS E JORNAIS 

Diário de Pernambuco (Renovação) R$502,77 

Jornal do Commercio (Renovação) R$ 520,00 

Revista Brasileira de Administração (Renovação) R$ 48,00 

Revista Brasileira de Contabilidade (Renovação) R$ 32,00 

Revista Contra Relógio (Renovação) R$ 160,00 

Revista Exame (Renovação) R$ 627,24 

Revista Gestão e RH (Renovação) R$ 180,00 

Revista IstoÉ Dinheiro (Renovação) R$ 355,00 

Revista Logística (Renovação) R$ 230,00 

Revista Marketing (Renovação) R$ 154,80 

Revista Mundo Logística R$ 159,00 

Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios 
(Renovação) 

R$ 239,40 

Revista Profissional e Negócios (Renovação) R$ 112,00 

Revista Veja (Renovação) R$ 1.152,36 

Revista Viagem e Turismo (Renovação) R$ 204,00 

Revista Você S/A (Renovação) R$ 415,98 

Total de assinaturas de revistas e periódicos R$ 5.092,55 

LIVROS 

Aquisição de novos livros nas áreas de Negócios e Saúde R$ 107.407,45 

Total Geral R$ 119.200,00 

 

2017 – R$ 106.875,00 

 Renovação das assinaturas dos periódicos; 

 Aquisição de novas assinaturas; 

 Aquisição de estantes; 

 Aquisição de novos livros nas áreas de Educação, Negócios e Saúde. 

 Aquisição de material multimídia nas áreas de Educação, Negócios e 
Saúde; 

 



 

 
 
2018 – R$ 112.218,75 

 Renovação das assinaturas dos periódicos; 

 Aquisição de novas assinaturas; 

 Aquisição de estantes; 

 Aquisição de novos livros nas áreas de Educação, Negócios e Saúde. 

 Aquisição de material multimídia nas áreas de Educação, Negócios e 

Saúde; 

 Aquisição da Biblioteca Digital. 
 
 

 2019 – R$ 123.440,63 

 Renovação das assinaturas dos periódicos; 

 Aquisição de novas assinaturas; 

 Aquisição de estantes; 

 Aquisição de novos livros nas áreas de Educação, Negócios e Saúde; 

 Aquisição de material multimídia nas áreas de Educação, Negócios e 
Saúde; 

 Aquisição de guarda-volumes; 

 Aquisição de sistema antifurto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A N E X O  
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
BIBLIOGRÁFICOS E ESPECIAIS 

 
BIBLIOTECA  
Lista de Bibliografias 
 
PROFESSOR(A):________________________________________________________ 

DISCIPLINA:____________________________________________________________ 

CURSO:_______________________________________________________________ 

 

Autor(a)  

Título  Ano: 

Editora  Edição/Volume:                 

 Quantidade: 

Autor(a)  

Título  Ano: 

Editora  Edição/Volume:                 

 Quantidade: 

Autor(a)  

Título  Ano: 

Editora  Edição/Volume:                 

 Quantidade: 

Autor(a)  

Título  Ano: 

Editora  Edição/Volume:                 

 Quantidade: 

Autor(a)  

Título  Ano: 

Editora  Edição/Volume:                 

 Quantidade: 

 


