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APRESENTAÇÃO 

 

A elaboração de um Plano de Aquisição, Atualização e Expansão do Acervo 

para a Biblioteca da Faculdade Luterana de Teologia – FLT deve-se à 

necessidade de geração de um instrumento formal, onde as diretrizes para 

a composição do acervo sejam estabelecidas em conformidade com os 

interesses de seus usuários, à missão e objetivos da Instituição. 

A normatização de uma política permite que o acervo cresça qualitativa e 

quantitativamente de forma sólida e equilibrada. Também é necessário que 

se estabeleça critérios claros e precisos de desenvolvimento do acervo 

através da seleção, aquisição e descarte de material. 

A política de aquisição e expansão do acervo da biblioteca da FLT possui 

suas diretrizes de aquisição pautadas em compra, doação e permuta, sendo 

resultado de um trabalho interdisciplinar que consiste no planejamento do 

acervo como um processo contínuo. 

 

 

1 DADOS GERAIS 
 

A Faculdade Luterana de Teologia - FLT, tem em sua estrutura de Gestão 

Acadêmica o apoio da Biblioteca como órgão específico e suplementar, 

subordinado à Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão. A Biblioteca da FLT 

possui regulamento próprio, que rege seu funcionamento, e atende às 

necessidades dos cursos ofertados pela Faculdade, em termos de espaço 

físico, recursos humanos, tecnológicos e bibliográficos, na área das ciências 

humanas, especificamente especializada em Teologia, contendo em seu 

acervo referências de outras áreas afins. 

O planejamento da área física permitiu organizar os espaços de acordo com 

as necessidades no atendimento aos docentes, discentes e funcionários da 

FLT e pela comunidade externa. Essa área contempla os ambientes 

destinados aos usuários tais como: ambientes de leitura e trabalhos em 

grupo, acervo, os diversos serviços oferecidos pela biblioteca, trabalho do 

processamento técnico, e também a área do laboratório de Informática. 

A biblioteca está totalmente informatizada e os serviços são on line, com 

acesso via internet. A oferta é pautada no compromisso em atender às 
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necessidades dos usuários por meio de um acervo abrangente e em 

constante atualização. Na elaboração do orçamento anual, é destinada 

dotação suficiente para atualização e ampliação do acervo. 

 

 

2 MISSÃO, OBJETIVO E METAS DA BIBLIOTECA 
 

A missão da Biblioteca da FLT é servir de órgão facilitador do processo 

ensino-aprendizagem, em atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

utilizando a qualidade e a inovação dos serviços oferecidos como meta para 

superar as necessidades, exigências e expectativas de um novo perfil de 

profissional. Tem por objetivo atender com maior eficiência, eficácia e 

conforto os usuários, tendo como principal função divulgar toda a produção 

intelectual e fomentar o interesse pela pesquisa e leitura, trabalhando para 

ser percebida pelo diferencial dos serviços oferecidos. Com relação às 

metas, a Biblioteca da FLT quer, por meio de seu acervo, ser referência de 

excelência na área da Teologia. Além disso, prevê manter atualizado o 

acervo, priorizando a bibliografia básica e complementar, oferecidas por 

cada unidade curricular dos Cursos ofertados.  

 

 

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA BIBLIOTECA 

 

3.1. Direção 

 

A Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão gestor responsável pela 

biblioteca e responsável pela elaboração do planejamento estratégico e 

pela sua execução. Compete à mesma:  

1) Cuidar da definição orçamentária, cumprimento das políticas, metas 

e diretrizes para que a unidade alcance, efetivamente, seus objetivos; 

2) Orientar as ações dos processos decisórios internos além de 

promover a interação da biblioteca com os processos pedagógicos e 

políticas de relacionamento institucional; 

3) Acompanhar os processos de aquisição e aplicação de recursos 

financeiros na Biblioteca; 
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4) Provisionar a mantenedora e o corpo docente com informações 

gerenciais e acadêmicas; 

5) Informar à instância superior, por meio de relatórios administrativos 

ou gerenciais, a movimentação da biblioteca; 

6) Receber e acompanhar as visitas dos avaliadores do Ministério da 

Educação; 

7) Gerenciar a área de recursos humanos do setor; 

8) Gerenciar as compras de livros, periódicos e materiais especiais 

(bases de dados, documentos eletrônicos e vídeos); 

9) Encaminhar ao setor administrativo financeiro da FLT as requisições 

de compra de livros e assinatura periódicos; 

10) Recebimento, conferência e controle do acervo. 

 

 

3.2. Quadro Funcional 

 

O quadro funcional da biblioteca da FLT é constituído de: 

 

- 1 bibliotecária, em tempo integral; 

- 2 funcionárias, em tempo parcial; 

- 1 funcionária voluntária. 

 

Os funcionários técnicos executam as seguintes atividades: 

 

- Atendimento e orientação ao usuário; 

- Guarda de livros na estante; 

- Carimbagem; 

- Etiquetagem; 

- Registro técnico do acervo; 

- Recuperação do acervo; 

- Elaboração de Relatórios. 

 

A política de desenvolvimento de aquisição, expansão e atualização do 

acervo da biblioteca da FLT tem por finalidade a definição de critérios para 

a atualização do acervo, bem como a necessidade da aplicação correta dos 
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recursos orçamentários disponibilizados pela Instituição, uma vez que a 

política tem como um de seus objetivos a otimização da utilização dos 

recursos financeiros disponíveis. 

Para que os objetivos sejam alcançados, é fundamental que não só a 

Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão da FLT e os profissionais da 

informação estejam envolvidos no processo decisório, mas também o 

corpo técnico (coordenadores, docentes), que contribuirão sobremaneira 

na tomada de decisão, através de seus conhecimentos. 

 

 
4. OBJETIVO DO PLANO DE AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DO 

ACERVO 
 

Este plano tem por objetivo geral apresentar a política para aquisição, 

expansão e atualização da Biblioteca da FLT. Já os objetivos específicos são 

os seguintes: 

 

1) Organizar a formação de coleções do acervo em conformidade 

com a missão da instituição;  

2) Propiciar normas para atualização do acervo e através disso 

equilibrar o crescimento racional do acervo nas áreas de atuação 

da Instituição; 

3) Estabelecer diretrizes para orientar no processo de seleção e 

aquisição de material; 

4) Planejar e prever a disponibilidade dos recursos orçamentários 

destinados à aquisição; 

5) Definir diretrizes para o descarte de material. 

 

 
5. FORMAÇÃO DO ACERVO 

 

A política de formação do acervo deverá ser constituída considerando os 

recursos orçamentários designados para cada curso e contemplar os 

diversos tipos de materiais bibliográficos nos diferentes suportes, dando 
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subsídio às áreas de interesses das atividades fim que servirão de suporte 

informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. 

É necessário que se avalie o acervo periodicamente para que se verifique a 

adequação do acervo como contribuição à informação dos trabalhos 

desenvolvidos pela instituição. 

A avaliação do acervo da Biblioteca deverá levar em consideração as 

referências básicas e complementares das disciplinas que constam nas 

ementas dos Projetos Pedagógicos, bem como, obras clássicas dos autores 

das áreas oferecidas na instituição (nacionais e estrangeiros), e publicações 

atualizadas, sendo ainda necessário que se tenha também referências em 

áreas correlatas, que servirão de complemento ao desenvolvimento das 

pesquisas realizadas na Instituição, ou seja, a interdisciplinaridade é um 

fator essencial na Política de aquisição, expansão e atualização do acervo 

da FLT. 

 

6. SELEÇÃO DO ACERVO 
 

A seleção dos materiais que vão compor o acervo é realizada através de 

critérios estabelecidos pela Instituição. 

A definição e seleção das referências básicas e complementares são de 

responsabilidade da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão, do Corpo 

Docente, NDE e da Coordenação de Curso. 

 

6.1 Critérios para seleção 

 

6.1.1 Adequação do material aos objetivos institucionais de Ensino, 

Pesquisa e Extensão 

 

 Qualidade do conteúdo: Averiguar se a abordagem do assunto é 

realizada de modo detalhado ou superficial e se atende ao ensino, 

pesquisa e extensão; 

 Autoridade do autor e/ou editor: Apurar sobre a autoridade e 

reputação do autor e/ou editor nas áreas de domínio; 

 Atualidade da obra: Mesmo que na área da Teologia as mudanças e 

atualizações não são tão frequentes como em outras áreas, como por 
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exemplo, as de ciências exatas, jurídicas e biológicas, deve-se 

averiguar as edições mais atuais, principalmente das obras de 

referências e dos principais manuais das disciplinas teológicas. 

 Carência de material sobre determinado assunto na coleção: Avaliar 

se a quantidade do material já existente é suficiente ou existe em 

excesso, e no caso de títulos que não estão disponíveis no mercado, 

ou seja, livros esgotados, é preferível a substituição, devido ao custo 

exorbitante no mercado de sebos, além de na maioria das vezes não 

atingirem, o número de exemplares suficientes; 

 Viabilização do idioma: A aquisição de livros texto em outro idioma 

será efetuada quando não existir material adequado com tradução 

em português ou em caso de clássicos exigidos no plano de ensino 

que sejam imprescindíveis; 

 Quantidade de usuários potenciais: Analisar se a obra possui 

embasamento relevante para o ensino/aprendizado do usuário do 

curso solicitante; 

 Custo adequado: Verificar se é justificável o custo do material em 

relação ao número de usuários potenciais que poderão utilizar o 

material; 

 Condições físicas do material: Utilidade do formato do material 

bibliográfico no que se refere às multimídias - os materiais (DVD'S, 

CD'S, etc.) serão adquiridos quando comprovada a necessidade de 

tais recursos de acordo com o plano de ensino, bem como, a análise 

da utilidade da característica física do material. 

 

6.1.2 Aspectos propostos para alcançar as metas para obtenção do 

conceito almejado pela Instituição 

 

 A aquisição passa pelo planejamento anual deliberado pela verba 

destinada ao curso, que será analisada conforme a demanda e 

necessidades da biblioteca; 

 O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) deve ser aprovado em todas as 

instâncias institucionais, pois este constitui a base sobre a qual o 

acervo será adquirido e/ou atualizado; 
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 As solicitações de compra deverão ser repassadas aos coordenadores 

de cursos pelo professor, através do preenchimento de formulário 

próprio idealizado pela Biblioteca da FLT (cf. o ANEXO I), onde deverá 

especificar se o material consta na bibliografia básica ou 

complementar da disciplina, indicando também a quantidade 

necessária do material; 

 O processo de aquisição é realizado semestralmente seguindo um 

planejamento apresentado pelo diretor de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e aprovado pela Direção Administrativa; 

 Quanto a quantidade de exemplares a serem adquiridos a aquisição 

deverá ser baseada na proporção de vagas ofertadas por curso, 

sendo calculado 1 (um) livro para cada 5 (cinco) alunos no caso de 

bibliografia básica; 

 No início de cada semestre estabelece-se programação de 

aquisições, que pode sofrer alteração durante seu andamento para 

inclusão de itens não previstos e que sejam necessários para 

desenvolvimento das atividades acadêmicas; 

 Em relação à bibliografia complementar, devem estar disponíveis no 

mínimo dois exemplares por título para cada disciplina da matriz 

curricular; 

 Em relação à bibliografia diversa, devem estar disponíveis no mínimo 

um exemplares por título para cada disciplina da matriz curricular; 

 A assinatura de periódicos será realizada de acordo com a indicação 

dos docentes. Os periódicos especializados (revistas científicas) 

devem ser indexados e estar correntes (atualizados em relação aos 

últimos três anos); 

 A atualização da bibliografia dos planos de ensino será efetuada com 

embasamento no PPC, sempre a partir do relatório de adequações, 

elaborado pelo NDE; 

 Poderá ser utilizado Acervo Virtual, tanto na bibliografia básica 

quanto na complementar sendo que para fins de utilização na 

bibliografia básica, é considerado acervo virtual aquele disponível 

nas bibliotecas virtuais adquiridas pela FLT; 
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 Quando houver no curso indicação de acervo virtual na bibliografia 

básica, este deverá ter pelo menos 1 título virtual por unidade 

curricular; 

 As bases de dados deverão ser solicitadas à Direção de Ensino, 

Pesquisa e Extensão que verificará a necessidade; 

 Evitar como item da bibliografia básica indicação de capítulo de livro, 

artigo de periódico, sites ou arquivos disponíveis na internet, bem 

como dissertação ou tese. Se tiver relevância para o curso indicar 

como complementar; 

 Os elementos indispensáveis para a correta localização da obra são: 

indicação do nome completo do autor, sem abreviaturas, título 

completo da obra, local, editora e data (solicitar sempre o ano mais 

atualizado). Quando as informações são abreviadas ou equivocadas, 

ocorre uma dificuldade de identificação na hora da aquisição, 

trazendo com isso a possibilidade de erro; 

 Deverão ser incentivadas as aquisições por doação de livros e 

periódicos de interesse dos cursos, principalmente no que se refere 

às publicações não comercializadas, incluindo as governamentais; 

 Na atualização do acervo físico somente serão adquiridos títulos 

novos e/ou novas edições de títulos já existentes para a bibliografia 

básica, devendo a bibliografia complementar estar necessariamente 

constando no acervo da Biblioteca ou disponibilizado em acervo 

virtual. 

 Quanto à atualização da bibliografia nos PPCs, deverá ser efetuada 

pelo NDE e Colegiados dos cursos, obedecendo as etapas avaliativas 

do ENADE ou conforme regras da instituição. Esta atualização é 

referente a atualização bibliográfica que determina a aquisição de 

exemplares físicos, não sendo aplicado ao acervo virtual; 

 Após a definição e aprovação de atualização no NDE e Colegiados, 

devidamente registrados em ata, os coordenadores de curso deverão 

proceder às modificações/substituições no PPC, comunicando as 

modificações à biblioteca que dará início ao processo para aquisição 

de bibliografias, encaminhando a solicitação de compra de livros para 

orçamento; 
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 No caso de cancelamento e/ou inclusão de títulos, deverá ser 

enviado um ofício à Biblioteca pelo Coordenador do Curso 

devidamente fundamentado, para que sejam tomadas as 

providências necessárias; Os casos especiais deverão ser avaliados 

individualmente pela Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão e 

Administrativa, ou seja, casos como abertura de novos cursos, cursos 

com avaliações in loco, substituições de títulos, mudanças 

decorrentes de alterações em legislações, entre outras. Após os 

trâmites expostos, será efetuada uma cotação prévia que será 

encaminhada à Coordenação do curso para avaliação e aprovação, 

sendo posteriormente devolvida à Biblioteca que repassará para a 

Direção Administrativa para proceder o deferimento ou não da 

compra dos materiais. Sugerimos que o professor consulte o acervo 

da Biblioteca periodicamente para verificar o que já existe em sua 

área e suas particularidades (principais autores) observando sempre 

a quantidade já disponível para empréstimo. 

 

6.2 Fontes utilizadas para aquisição 

 

• Bibliografias gerais e especializadas; 

• Catálogos, listas e propagandas de editores e livreiros; 

• Editoras; 

• Instituições governamentais; 

• Bases de Dados (Portal da CAPES); 

• Sugestões de Usuários, principalmente discentes e docentes; 

• Listas de intercâmbio entre Bibliotecas (duplicatas). 

 

6.3 Seleção quantitativa 

 

6.3.1 Livros 

 

6.3.1.1 Livros nacionais 

 

Será adquirido no mínimo 3 exemplares de cada título, podendo atingir um 

número maior de exemplares, de acordo com a demanda. 
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6.3.1.2 Livros importados 

 

Serão adquiridos quando não houver adequada tradução em português ou 

se for obra imprescindível para o andamento do curso, sendo neste caso 

adquirido no máximo 2 (dois) exemplares de cada título e na disciplina 

complementar. 

 

6.3.2 Coleção de referência 

 

Deverá ser atualizada com frequência em função das características 

próprias do material, ou seja, de acordo com a periodicidade. 

 

6.3.3 Periódicos (impressos e eletrônicos) 

 

A aquisição de periódicos é feita por meio de doação, assinatura ou 

permuta. Deverá ser efetuada avaliação anual pelos coordenadores de 

cursos, para que se proceda à renovação dos títulos. Quando não houver 

demanda significativa no período, a renovação deverá ser reavaliada. 

Quando houver interesse de novas assinaturas, deve-se levar em 

consideração a quantidade de periódicos na mesma área já disponíveis na 

coleção da biblioteca. Em relação aos periódicos eletrônicos deve-se avaliar 

a facilidade de acesso simultâneo, a possibilidade de se fazer backups após 

o término da assinatura e a qualidade de cobertura da assinatura. A 

biblioteca da FLT adquirirá periódicos de informações gerais (locais, 

estaduais e nacionais) e revistas de caráter informativo de âmbito nacional, 

à critério da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme dotação 

orçamentária. 

 

6.3.4 Multimídias 

 

Verificar a adequação do formato físico em relação ao conteúdo do material 

e a existência e disponibilidade de equipamentos necessários para sua 

correta utilização. 
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6.4. Óbices 

 

As edições esgotadas ou problemas de recebimento em função da 

dificuldade de acesso ao fornecedor da publicação são sanados da seguinte 

forma: 

 Edições esgotadas: o solicitante é comunicado e o mesmo deve 

indicar outra publicação de conteúdo semelhante para substituição; 

 Dificuldade de acesso ás publicações ou importação: será 

viabilizando outro meio de acesso à publicação. 

 

 

7 AQUISIÇÃO 
 

A finalidade é de instituir normas que orientem os professores na indicação 

e/ou atualização das bibliografias que compõem a matriz curricular para 

autorização e reconhecimento de cursos. Este documento foi 

fundamentado nos instrumentos de avaliação disponibilizados pelo 

Ministério da Educação – MEC, através do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação –SINAES. 

 

7.1 Compras 

 

A aquisição por compra deverá ser efetuada levando-se em consideração 

os critérios de seleção indicados no item 4.1. 

Os recursos para aquisição são distribuídos entre os diversos cursos e áreas 

de conhecimento, com dotação orçamentária vinculada à mantenedora da 

FLT. 

 

7.2 Doações 

 

Sobre as doações à Biblioteca da FLT serão adotados os procedimentos a 

seguir: 
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7.2.1 Acervo Geral 

 

Os critérios para a seleção de doações são os mesmos utilizados para a 

compra. A Biblioteca da FLT não aceitará doações condicionadas às 

exigências relativas à disposição ou localização do material em suas 

estantes. A Biblioteca terá liberdade para dispor de quaisquer publicações 

desnecessárias, independentemente de como foram adquiridas (doação ou 

permuta). Além disso, toda e qualquer doação integrada à coleção não mais 

poderá ser devolvida. Também terá análise:  

 Data de publicação; 

 Suporte físico - impresso, CD-Rom e DVD; 

 Idioma; 

 Estado físico do material; 

 Número de exemplares já existentes no acervo. 

 

7.2.2 Periódicos 

 

Serão aceitos periódicos nas seguintes condições: 

 Em caso da existência do título, serão aceitos para completar falhas 

e/ou coleção; 

 Em caso de não existência do título, serão aceitos somente aqueles 

cujo conteúdo sejam adequados aos interesses da comunidade 

acadêmica; 

 Em caso de dúvidas, as doações serão submetidas à apreciação da 

Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão e do(a) Bibliotecário(a). 

 

7.3 Permuta 

 

A permuta de publicações será realizada através de listas de duplicatas de 

livros e periódicos. 

Quanto às listas de duplicatas recebidas de outras bibliotecas deverá ser 

analisada para a verificação quanto sua adequação ao acervo da Biblioteca, 

de acordo com os critérios do item 4.2. 
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7.4. Data para Solicitação de Aquisição 

 

Para que o processo de aquisição seja gerido da melhor forma possível, a 

Biblioteca em conjunto com a Direção Geral e a Direção de Ensino, Pesquisa 

e Extensão estabeleceu como data limite para solicitação de bibliografia o 

mês de junho e novembro de cada ano. Após a data limite, o “processo de 

compra” não será disponibilizado aos solicitantes, salvo por autorização, 

em caráter excepcional, da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão. Se 

houver necessidade de aquisição após a compra semestral, será discutida a 

viabilidade com a Biblioteca, Direção Acadêmica e Diretoria Financeira. 

 

 

8 AVALIAÇÃO DO ACERVO 
 

A avaliação sistemática do acervo é o diagnóstico que mostra se o seu 

desenvolvimento está correndo da forma prevista e/ou planejada, 

possibilitando traçar diretrizes quanto à aquisição, à acessibilidade e 

mesmo ao descarte. Na avaliação do acervo da Biblioteca da FLT, serão 

utilizados os critérios a seguir enumerados para avaliação de sua coleção. 

Serão utilizadas as seguintes metodologias: 

 

 Utilizar relatórios estatísticos para levantar o número de usuários; os 

leitores; os livros emprestados, circulados, devolvidos, etc., sendo 

que esses dados permitem efetuar várias relações entre o 

crescimento da coleção e o seu estabelecimento entre os usuários a 

serem atendidos; 

 Comparar o acervo através de listas, bibliografias recomendadas 

e/ou adotadas, para verificar os itens não existentes na Biblioteca e 

que obras ou publicações devam ser adquiridas; 

 Verificar se a coleção satisfaz aos usuários; 

 Determinar os tipos e níveis de necessidades em relação às coleções; 

 Verificar as mudanças de interesse por parte da comunidade 

acadêmica. 
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9 DESCARTE 
 

Deverá atender a criteriosa avaliação para proceder ao descarte do material 

do acervo. Este poderá ser efetuado de dois em dois anos. Levando-se em 

consideração: 

 

9.1 Quanto ao acervo de livros: 

 

A devida inadequação do conteúdo do material em relação às áreas que 

compõe o acervo, ou títulos sem interesse à comunidade acadêmica. 

Obras desatualizadas que não sejam consideradas de valor histórico e que 

foram substituídas por edições mais recentes. 

Material bibliográfico em condições físicas irrecuperáveis (deterioradas).  

Duplicatas desnecessárias. 

Material em idioma completamente inacessível à comunidade acadêmica e 

nunca consultado (por exemplo: japonês, javanês, sânscrito, etc). 

 

9.2 Quanto ao acervo de Periódicos 

 

Coleções não correntes que não apresentem demanda. 

Periódicos recebidos em duplicata não pesquisados. 

Periódicos em condições físicas irrecuperáveis. 

 

O acompanhamento e controle da aquisição do acervo são efetuados pela 

Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão e pela Coordenação do Curso com 

o objetivo de ordenar o crescimento racional do acervo, para que este 

tenha consistência e mantenha o equilíbrio no desenvolvimento dos 

recursos informativos, resultando na composição de uma coleção com 

elevado grau de excelência, tanto qualitativa quanto quantitativa, 

procurando melhor atenda aos interesses da comunidade acadêmica da 

FLT. 
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10 ACESSO AO ACERVO 
 

É permitido ao usuário da Biblioteca da FLT, seja discente, docente, 

funcionário ou outro, o livre acesso às estantes, para localização ou 

verificação de materiais existentes e/ou disponíveis, podendo consultar o 

catálogo online acessando ao link da internet 

http://186.226.151.129:8080/biblioteca/servlet/hmih001 ou buscando 

um(a) dos(as) atendentes ou o(a) bibliotecário(a).  

A Biblioteca tem a totalidade de seus dados bibliográficos registrados em 

banco de dados informatizado: Multiacervo (sistema de automação 

adotado pela FLT), sendo que tal sistema possibilita controle de acervo, 

consultas, empréstimos, emissão de levantamento bibliográfico, tudo em 

tempo real. 

 

 

11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BIBLIOTECA  
 

A Biblioteca disponibiliza aos docentes, discentes, pesquisadores, 

funcionários, comunidade e usuários de outras instituições, 80h semanais 

para os serviços descritos abaixo, sendo que o acesso ao Sistema 

Multiacervo (consulta ao catálogo, reservas, renovações, etc.) e às bases de 

dados on-line (com acesso remoto), são oferecidos durante 24h via 

Internet, ininterruptamente: 

 

 Consulta on-line ao catálogo do acervo da Biblioteca; 

 Reserva de material bibliográfico via Internet ou pessoalmente e 

acompanhamento de empréstimos efetuados; 

 Acesso livre às estantes; 

 Orientação sobre o uso da Biblioteca e do acervo, por meio de 

treinamentos;  

 As visitas orientadas são oferecidas aos alunos do primeiro semestre 

no contexto do programa de acolhimento aos calouros. Todos os 

usuários deverão passar por este treinamento antes da utilização dos 

serviços da Biblioteca; 
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 Orientação quanto à normatização de trabalhos científicos e de 

referências bibliográficas; 

 Orientação para a elaboração de levantamentos bibliográficos em 

bases de dados. 

 

 

 
Prof. Dr. Claus Schwambach 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 
Documento aprovado pelo CEPE conforme Resolução nº 08/2018, de 
05/10/2018, conforme ata CEPE nº 07/2018, de 22 de maio de 2018. 
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ANEXO I: FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA 

 

Curso: 

Docente: 
Disciplina: 

 

LISTAGEM DAS REFERÊNCIAS A SEREM ADQUIRIDAS 

Autor: 

Título: 

Editora: 
Ano: Preço: Desconto: Quantidade: 

Referência Básica: Referência 
Complementar: 

Referência Diversa: 

 

Autor: 
Título: 

Editora: 
Ano: Preço: Desconto: Quantidade: 

Referência Básica: Referência 
Complementar: 

Referência Diversa: 

 

Autor: 
Título: 

Editora: 

Ano: Preço: Desconto: Quantidade: 
Referência Básica: Referência 

Complementar: 
Referência Diversa: 

 

Autor: 

Título: 
Editora: 

Ano: Preço: Desconto: Quantidade: 
Referência Básica: Referência 

Complementar: 
Referência Diversa: 
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São Bento do Sul, ___ de _________ de 20__. 

Assinatura: 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

ANEXO II: INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DO ACERVO DA BILBIOTECA DA 
FLT 

  

ÁREA QUANTIDADE 
Obras gerais 130 

Filosofia 1158 
Religião 18568 

Ciências sociais 1697 

Línguas 243 
Ciências naturais 40 

Ciências aplicadas 318 
Artes 514 

Literatura 817 
Geografia/história 1084 

Obras de Referência 1725 

Periódicos 4505 
Revistas  2868 

Diversos 894 
Total 34561 

 

Atualização: outubro 2018. 


