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Adequação de disciplinas

Este instrumento foi desenvolvido com a finalidade de contribuir com os docentes para os
ajustes das bibliografias de disciplina dos cursos de graduação, conforme o novo Instrumento
de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância, antes de enviar ao MEC.

( ) Separar bibliográfica básica da complementar da disciplina.
( ) Manter no mínimo 3 títulos de livros na Bibliografia Básica e 5 títulos na Bibliografia
Complementar (impressos ou eletrônicos). Recomenda-se não inserir um número grande de
referências, considerando que na maioria das visitas das comissões a avaliação do acervo é
por amostragem e assim corre-se o risco de avaliarem um título não existente no acervo.
( ) Evitar repetição de obras em mais de uma disciplina. Considerando que o cálculo de
aquisição é por número de vagas oferecidas (em cada semestre, para cada disciplina).
Recomenda-se não repetir um mesmo título em outros períodos, caso não seja possível, é
essencial adequar a quantidade exigida pelo MEC;
( ) Atenção para títulos de núcleo comum, ou seja, que constem em bibliografias de dois
cursos distintos (ou mais). Deverá haver exemplares suficientes para a quantidade de vagas
oferecidas em cada curso;
( ) Não referenciar capítulo de livros. Neste caso, sugere-se referenciar a obra completa;
( ) Não manter nas bibliografias links ou referências de sites. Caso seja essencial, manter
títulos de livros de obras on-line apenas na Bibliografia Complementar;
( ) Não referenciar artigos de periódicos nas Bibliografias Básica ou Complementar. No
instrumento de avaliação do MEC, o indicador 3.8 “periódicos especializados” já contempla
este tipo de material;
( ) Não referenciar títulos de periódicos.
( ) Verificar se os títulos citados na bibliografia constam no acervo da biblioteca
(http://www.biblioteca.ufla.br/pergamum/biblioteca/index.php) e adequar a quantidade de
exemplares conforme recomendação do MEC, ou seja, pelo número de vagas anuais
pretendidas/autorizadas (Anexo A);
( ) Padronizar as referências de acordo com as normas vigentes da ABNT 6023;
(

) Atualizar as edições das referências citadas de acordo com o acervo existente na

biblioteca. Consultar na editora se a obra não está esgotada, antes de inseri-la na Bibliografia.
( ) Procurar o bibliotecário para acompanhamento de todo o processo.
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Anexo A: Total de número de títulos por exemplares para cada título

No novo instrumento de avaliação a Biblioteca está inserida na dimensão 3 “infraestrutura”,
composta por 3 indicadores: bibliografia básica, bibliografia complementar e periódicos
especializados.
O número de exemplares por títulos de livros disponibilizados na biblioteca deve ser
calculado pelo número de vagas anuais, pretendidas/autorizadas de cada uma das unidades
curriculares a seguir:
Indicador 3.6 Bibliografia Básica
CONCEITO

QUANTIDADE DE TÍTULOS

5

Mínimo de 3 títulos por UC

NÚMERO DE EXEMPLARES
POR QUANTIDADE DE
VAGAS ANUAIS
1 ex. para menos de 5 vagas

Indicador 3.7 “bibliografia complementar”
CONCEITO

QUANTIDADE DE TÍTULOS

5

Pelo menos 5 títulos por UC

NÚMERO DE EXEMPLARES
POR QUANTIDADE DE
VAGAS ANUAIS
2 ex. de cada título ou acesso
virtual

Lavras, 25 de fevereiro de 2015.
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