
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Sistema de Bibliotecas da UFABC 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996-7933 
biblioteca@ufabc.edu.br 

 

1 

 

Análise de bibliografias - Bacharelado em Filosofia 2018 

 

Sistema de Bibliotecas da UFABC 
Divisão de Desenvolvimento de Coleções 

(Chefia da Divisão: Bibliotecário Hugo da Silva Carlos 
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Santo André, 12 de março de 2019. 

 
Apresentação 
 

A Divisão de Desenvolvimento de Coleções – Sistema de Bibliotecas da UFABC (SiSBi) 
encaminha a presente análise, em atenção aos documentos remetidos pelo Gabinete da Pró-
Reitoria de Graduação (Prograd) no e-mail de 22 de janeiro de 2019. 

Na elaboração desta análise considerou-se o atendimento à legislação educacional 
vigente, constantes no “Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a 
distância” do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), versão publicada 
em 15 de dezembro de 2017. 

 
Recomendações gerais do Sistema de Bibliotecas para ajustes nas bibliografias de 
disciplina 

 
Por se tratar de um documento público, e de ampla divulgação, recomenda-se a 

padronização das referências bibliográficas de acordo com a norma ABNT NBR 6023 2018: 
“Informação e documentação - Referências – Elaboração”. 

Sugere-se a indicação de três títulos de livros na Bibliografia Básica e cinco títulos na 
Bibliografia Complementar. 

Procurar manter em Bibliografia Básica obras que já existem em boa quantidade na 
Biblioteca, para assim garantir o acesso ao conteúdo ao maior número de alunos. 

Apesar do novo instrumento de avaliação de curso do MEC (dezembro de 2017) 
incentivar a adoção de títulos digitais nas bibliografias de curso, é preciso garantir o acesso a 
esse conteúdo virtual. Podem ser adotadas obras de acesso aberto, artigos e outros recursos 
informacionais, mas suas fontes (banco de dados) devem ser seguras e constantes – uma vez que, 
em caso de indisponibilidade, o SiSBi não poderá se responsabilizar pela falta de acesso ao 
conteúdo do material adotado. Outra opção é a adoção de títulos virtuais onde seja autorizado 
que a Biblioteca baixe o arquivo e hospede em seu banco de dados para ampla utilização da 
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comunidade UFABC. Ou a adoção de livros eletrônicos (eBooks) que a Biblioteca já adquiriu 
em caráter perpétuo. 

Caso haja recomendações de títulos adicionais, e que talvez estejam esgotados, ou não 
contemplem as recomendações acima citadas - mas sejam relevantes para a bibliografia - 
sugerimos que constem na categoria “Outras Bibliografias” – não integrando assim as 
bibliografias sujeitas à avaliação do MEC. 

 
Origem das bibliografias analisadas no presente relatório 

Disciplinas constantes do Projeto Pedagógico do Curso “Bacharelado em Filosofia”, 
versão 2018. 

 

Análise sobre as bibliografias 
 
Verificou-se inconsistência na padronização das referências, segundo a norma ABNT 

6023. Como essa norma sofreu atualização no final do ano de 2018, recomendamos a adequação 
das referências segundo a versão atualizada dessa norma. 

Segundo o instrumento de avaliação de curso do MEC, a nomenclatura adotada para as 
ementas de disciplina é “Bibliografia Básica”. Assim, há necessidade de correção em algumas 
disciplinas, onde o campo para essas referências está nomeado como “Bibliografia Obrigatória”. 

Existem diversas disciplinas, onde se adotou um número maior / menor de referências do 
que a proporção sugerida pelo Sistema de Bibliotecas: costumamos indicar três títulos de obras 
na Bibliografia Básica e cinco títulos na Bibliografia Complementar. Como existe a indicação de 
muitas obras esgotadas e digitais, sugerimos uma readequação, de modo que esses outros 
materiais constem em um terceiro campo: “Outras Bibliografias”. 

Após análise das referências, identificamos a existência dos materiais nos acervos das 
Bibliotecas, e a quantidade de exemplares em cada campus, sendo que essas informações seguem 
anotadas ao lado de cada referência. 

Nos casos onde os materiais não existem nos acervos, verificamos se há possibilidade de 
compra - e indicamos com a legenda “AQUISIÇÃO”. Com a confirmação, pela Coordenação de 
Curso, de que estes materiais serão adotados, incluiremos essas obras nos próximos processos de 
compras da Biblioteca. 

Entretanto, no projeto pedagógico constam referências de materiais que não temos nos 
acervos, e que não há disponibilidade de compra no mercado editorial. Para essas referências, 
indicamos com a legenda “ESGOTADO”. Nesses casos, e conforme explicitado acima (em 
recomendações gerais), caso essas obras seja sejam relevantes para a bibliografia, sugerimos que 
constem na categoria “Outras Bibliografias”.  

Quanto às referências de bibliografias digitais, estas foram identificadas com a legenda 
“DIGITAL”. Outros materiais identificados: eBooks cujo acesso a UFABC possui acesso 
perpétuo; e artigos (legenda ARTIGOS), mas que não localizamos o acesso via documento 
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digital. Nesses casos, a Biblioteca poderá obter a cópia do artigo através do serviço de 
comutação bibliográfica (COMUT), mas não há como garantir que sempre obteremos acesso ao 
documento. 

Existem alguns casos específicos, onde há variações de edição e idioma dos materiais 
bibliográficos que temos nos acervos das bibliotecas - a informação aparece em seguida da 
referência, mas permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos quanto aos materiais 
existentes nos catálogos das bibliotecas. 

Outras ocorrências estão destacadas na Tabela 1 - Referências Bibliográficas Bacharelado 
em Filosofia 2018. 
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