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ORIENTAÇÕES PARA AS AVALIAÇÕES DO MEC
No novo instrumento de avaliação dos cursos superiores brasileiros, conduzida pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), as bibliotecas universitárias estão
inseridas na dimensão 3 – Infraestrutura, composta por 3 indicadores: bibliografia básica, bibliografia
complementar e periódicos especializados.
Dessa forma, com o intuito de contribuir para o processo de avaliação dos cursos superiores, o
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Amazonas (SISTEBIB/UFAM) disponibiliza à
comunidade universitária os procedimentos elencados abaixo, os quais têm como objetivo corroborar para
o trabalho executado pelo Coordenadores, quando da visita in loco, considerando que as referências
bibliográficas das disciplinas, constantes dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) postados
antecipadamente no e-MEC, são objetos da avaliação efetuado pelo Instrumento de Avaliação de Cursos
de Graduação Presencial e a Distância, do INEP, disponibilizado em agosto de 2015.

ORIENTAÇÃO PARA O COORDENADOR

Verificar qual o projeto pedagógico do curso foi postado no e-MEC, o qual será utilizado pela
Comissão de Avaliadores do INEP no momento da visita in loco;
•IMPORTANTE: O SITEBIB/UFAM utiliza para o processo de aquisição de material informacional, o projeto
disponibilizado à PROEG. Caso o projeto postado no e-MEC tenha sido modificado sem o devido encaminhamento
a PROEG e, por conseguinte ao Sistema de Bibliotecas, sugere-se que o Coordenador, ao entrar em contato com o
bibliotecário, entregue uma cópia do projeto pedagógico que será avaliado efetivamente;

Procurar o bibliotecário de referência (Biblioteca Setorial) para acompanhamento de todo o
processo;

Levantar, com o bibliotecário, as referências do PPC que estão disponíveis no acervo;

Verificar junto com o bibliotecário a necessidade de capacitação para uso de base de dados, em
especial para o caso de e-books e revistas eletrônicas, tendo em vista que após a
disponibilização do Portal de Periódico da CAPES, o SISTEBIB não efetua mais assinatura de
periódico científico impresso;

Informar ao bibliotecário a data prevista para a visita;

Conhecer a Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções para o SISTEBIB/UFAM (PFDC)
e disponibilizá-la à Comissão de Avaliação do INEP, considerando que esse documento é
solicitado pelo instrumento de avaliação.
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ORIENTAÇÕES QUANTO AO MATERIAL INFORMACIONAL

Conforme a Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções (PFDC) para o SISTEBIB/UFAM, institucionalizada
pela Portaria GR n.º 2111/2014, a aquisição de materiais informacionais será feita, prioritariamente, com base nas
referências bibliográficas constantes dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC).
Os PPC devem especificar as bibliografias básicas e complementares.
Em função dos recursos disponíveis, orienta-se manter no mínimo 3 e no máximo 5 títulos de livros na Bibliografia
Básica (impresso E virtual) e no mínimo 5 e no máximo 10 títulos na Bibliografia Complementar (impresso OU
virtual). Destacamos que a observação desta sugestão é importante para o processo de avaliação do curso.
Ficar atento a títulos de obras repetidas em várias disciplinas. Caso exista repetição de títulos em mais de uma
bibliografia é necessário que a biblioteca possua, em seu acervo, a quantidade mínima exigida pelo MEC.
Ficar atento para títulos de obras que atendam a núcleo comum, ou seja, que constem em bibliografias de dois cursos
distintos (ou mais). Deve haver exemplares suficientes para a quantidade de vagas oferecidas em cada curso;

Na indicação de documentos eletrônicos (sites) fazer a referência completa. Não deixando apenas o link;

Verificar se os títulos citados nas bibliografias constam no acervo da biblioteca (pergamum.ufam.edu.br);

Padronizar as referências de acordo com a norma vigente da ABNT NBR 6023;

Atualizar as edições das referências citadas nas bibliografias de acordo com o acervo existente na biblioteca.

Todos os documentos listados nas referências bibliográficas dos PPC devem constar no acervo das bibliotecas do
SISTEBIB/UFAM.
A fim de atender ao indicador 3.8 Periódicos Especializados, informar à biblioteca pelo menos 20 títulos de periódicos
(impresso ou eletrônico), corrente nos últimos três anos.
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O SISTEBIB/UFAM trabalha para alcançar o conceito máximo (5). 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, conforme o Instrumento de Avaliação do
INEP:

Conceito
5
4
3

2
1

Quantidade de
títulos
Mínimo de 3 títulos
por UC
Mínimo de 3 títulos
por UC
Mínimo de 3 títulos
por UC

Mínimo de 3 títulos
por UC
Não está disponível
ou menos de 2 títulos
por UC

Indicador 3.6 “bibliografia básica”
Número de exemplares por
Observação
quantidade de vagas anuais
Obras eletrônicas
1 exemplar para menos de 5 Nos cursos que possuem acervo
vagas.
virtual (pelo menos 1 título virtual
1 exemplar para cada 5 a por unidade curricular), a proporção
menos de 10 vagas.
de alunos por exemplar físico passam
1 exemplar para cada 10 a a figurar da seguinte maneira:
menos de 15 vagas.
Conceito 3 – 13 a 19 vagas anuais
Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais
Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais
1 exemplar para cada 15 a
menos de 20 vagas.
Possui 1 exemplar para cada
20 ou mais vagas.

Indicador 3.7 “bibliografia complementar”
Conceito
Quantidade de títulos
Número de exemplares por quantidade de
vagas anuais
Pelo menos 5 títulos por UC
2 exemplares de cada título ou acesso virtual
5
Pelo menos 4 títulos por UC
2 exemplares de cada título ou acesso virtual
4
Pelo menos 3 títulos por UC
2 exemplares de cada título ou acesso virtual
3
Pelo menos 2 títulos por UC
2 exemplares de cada título ou acesso virtual
2
Não está disponível ou possui menos de 2
1
títulos por UC

Conceito
5
4
3
2
1

Indicador 3.8 “periódicos especializados”
Quantidade de títulos
Número de exemplares por quantidade de
vagas anuais
Maior ou igual a 20 títulos
Acervo atualizado em relação aos últimos 3
Maior ou igual a 15 e menor que 20 títulos
anos.
Maior ou igual a 10 e menor que 15 títulos
Maior ou igual a 5 e menor que 10 títulos
Menor que 5 títulos
Acervo não atualizado em relação aos últimos
3 anos.
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