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Recomendações gerais do Sistema de Bibliotecas para ajustes (revisão ou criação) nas bibliografias 

de disciplinas 

Apresentação 

O Sistema de Bibliotecas da UFABC (SisBi) participa do fluxo de revisão ou criação de novas 

disciplinas ou curso oferecido pela Universidade através da análise das referências propostas pelos 

docentes, que tem como objetivo verificar: se o SisBi possui o material indicado, se- em caso de 

compra, a obra está disponível no mercado, se obra digital, se a mesma encontra-se acessível em link 

aberto ou particular. 

Na elaboração desta análise percebemos a necessidade de compartilhar com a comunidade 

docente algumas orientações e/ou recomendações que podem contribuir com o processo anterior e 

posteriormente a análise da Biblioteca, por trazer celeridade ao processo e, principalmente, por 

favorecer 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, bem como a Política de 

Desenvolvimento de Coleções do SisBi. 

 

 Das recomendações do SisBi  

● 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). O SisBi oferece como apoio neste 

processo o Guia de normalização de trabalhos acadêmicos. 

● 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. Uma quantidade muito grande de bibliografias, ainda mais em casos de não 

possuirmos a obra nos acervos, demanda disponibilidade orçamentária para a aquisição. 

● Ainda na intenção de otimizar o acervo e/ou considerando as limitações orçamentárias, o 

SisBI sugere 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. Para isso orientamos que, durante o processo de reformulação 

e/ou criação da ementa que o acervo on line do SisBi seja consultado 

(https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/servicos/acervo). 

 

http://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/images/Documentos/Guia_de_Normalizao_v12112021.pdf
https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/servicos/acervo
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● 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 se responsabilizar pela falta de acesso ao material adotado. Neste sentido, 

indicamos que uma opção viável 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. Ou, ainda, a adoção de livros 

eletrônicos (eBooks) que a Biblioteca já tenha adquirido em caráter perpétuo, ou por 

assinatura. Recomenda-se também que se evite a divulgação de links para versões ilegais das 

obras nas referências bibliográficas apresentadas nos documentos oficiais. 

● Referências que o SisBi não possua em seu acervo e que estejam esgotadas é muito 

importante que sejam substituídas para que não interfiram no processo de avaliação dos 

cursos. Pois, durante as visitas de avaliação a Biblioteca precisa evidenciar que possui todas 

as obras indicadas na ementa em seu acervo físico ou digital. A avaliação da Biblioteca 

compõe a nota de avaliação do curso. 

● Caso os proponentes considerem relevante a manutenção de alguma referência que esteja 

esgotada ou não tenha sido localizada, o SisBi orienta 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. 

 


