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Análise de bibliografias – Bacharelado em Ciência da Computação 

 

Sistema de Bibliotecas da UFABC - SISBi 

Divisão Técnica de Santo André 

 

Santo André, 03 de abril de 2020. 

 

Apresentação 

 

A Divisão Técnica de Santo André do 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 05 de março de 2020. 

 

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 

disciplinas 

 

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). 

 

A versão atual do instrumento de avaliação do SINAES não indica, explicitamente, as 

quantidades de títulos que devem compor as bibliografias. No entanto, ainda sugere-se a 

indicação de três títulos de livros na Bibliografia Básica e cinco títulos na Bibliografia 

Complementar. 

 

Sugere-se, também, que sejam mantidas nas Bibliografias Básicas obras que já existam 

em boa quantidade no acervo da Biblioteca para que, assim, seja garantido o acesso ao conteúdo 

ao maior número de alunos. 

 

O instrumento incentiva a adoção de títulos digitais nas bibliografias de curso, mas é 

preciso garantir o acesso a esse conteúdo virtual. Podem ser adotados obras e artigos de acesso 

aberto, bem como outros recursos informacionais digitais, mas suas fontes (bancos de dados) 

devem ser seguras e constantes, uma vez que, em caso de indisponibilidade, o SISBi não poderá 
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se responsabilizar pela falta de acesso ao conteúdo do material adotado. Outra opção é a adoção 

de títulos virtuais onde seja possível (de acordo com os direitos autorais) que a Biblioteca baixe 

o arquivo e hospede em seu banco de dados para ampla utilização da comunidade UFABC. Esses 

casos podem ter seus pdfs incluídos no catálogo do SISBi após a aprovação das bibliografias. 

Outra opção, ainda, seria a adoção de livros eletrônicos (eBooks) que a Biblioteca já tenha 

adquirido em caráter perpétuo. 

 

Caso haja indicações de títulos adicionais que não contemplem as recomendações citadas 

anteriormente, ou que talvez estejam esgotadas ou não localizadas, mas ainda assim sejam 

relevantes para a bibliografia, sugerimos que seja criada a categoria “Outras Bibliografias” para 

a inclusão dessas indicações. Dessa forma, elas passarão a não integrar as bibliografias sujeitas à 

avaliação do MEC (Básicas e Complementares) não afetando, assim, a avaliação do curso. 

 

Origem das bibliografias analisadas no presente relatório 

 

Criação da Disciplina do Bacharelado em Ciência da Computação: 

 

 - Desenvolvimento Guiado por Tipos (Type Driven Development) 

 

Análise sobre as bibliografias 

 

Os dados referentes às quantidades de exemplares existentes  nos acervos por campus 

(SA: Santo André / SBC: São Bernardo), bem como algumas observações feitas pela Divisão 

Técnica de Santo André, encontram-se na Tabela 1 - Referências Bibliográficas Bacharelado em 

Ciência da Computação – 2020, aba “Disciplina Desenvolvimento Guiado por Tipos” (arquivo 

em Excel enviado juntamente com o presente parecer). 

 

Como colocado acima, é importante a padronização das bibliografias de acordo com a 

norma ABNT NBR 6023:2018 (Informação e documentação - Referências – Elaboração). Assim, 

recomenda-se a revisão das referências, no que diz respeito à entrada dos autores em caixa alta, e 

destaque dos títulos. 

 

Há indicações de materiais bibliográficos que não existem nos acervos das bibliotecas. 

Nesses casos, foi colocada a legenda “AQUISIÇÃO”.  

 

Ainda, no que diz respeito à necessidade de novas aquisições, existe uma referência 

dentre as bibliografias complementares, cuja obra temos um exemplar no acervo, mas essa 

quantidade está abaixo do que preconiza a atual política de aquisição de exemplares (a saber: 6 

exemplares para as bibliografias básicas nacionais, 2 exemplares para as bibliografias 
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complementares nacionais, 2 exemplares para as bibliografias básicas importadas e 2 exemplares 

para as bibliografias complementares importadas). 

 

Assim, com a confirmação pela Coordenação de Curso, de que esses materiais que ainda 

não possuímos nos acervos serão realmente adotados como bibliografia, incluiremos essas obras 

nos próximos processos de compra. 

 

Com respeito à existência de uma referência complementar, cuja obra que possuímos no 

acervo é de uma edição mais antiga do que a referência indicada nas bibliografias, solicitamos 

que a Coordenação de Curso verifique se esse material poderá ser adotado em substituição à 

edição indicada. 

 

Por último, verificamos que as bibliografias propostas consistem apenas em literatura 

estrangeira; não houve a indicação de materiais bibliográficos nacionais. O fato não gera um 

problema em si, mas em se tratando de uma disciplina da graduação, costumeiramente sugere-se, 

quando cabível, a indicação de alguma literatura nacional. 

 

Permanecemos à disposição para demais esclarecimentos e auxílios que se fizerem 

necessários. 


