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1 JUSTIFICATIVA
Para a Biblioteca a gerência da aquisição de bibliografias indicadas nos Planos de
Ensino tem sido uma tarefa trabalhosa e de eficiência duvidosa.
A obtenção de cópias dos Planos de Ensino, análise das bibliografias sugeridas e
organização das requisições de aquisição envolve um processo totalmente manual,
inseguro e oneroso.
O gerenciamento de bibliografias no atual formato é impraticável, considerando que:
a) Não existem uniformidade nem regularidade no envio dos documentos
provocando um descompasso entre o envio dos mesmos e a disponibilização
para os alunos em tempo hábil;
b) Não existe padronização nos planos; dados importantes como nome do
professor, sigla da turma, semestre do curso, nem sempre estão presentes;
c) Muitos planos não se enquadram na política definida quanto à quantidade de
títulos;
d) Muitas vezes os professores enviam os títulos por e‐mail, de forma isolada, sem
vínculo formal com o plano;
e) Os planos são salvos pelas Diretorias dos Cursos no servidor, porém de forma
totalmente desestruturada, causando uma grande insegurança na aquisição;
não há como identificar dados importantes, como semestre ao qual a disciplina
está vinculada, professor, código da disciplina;
f) Muitas vezes não batem o nome do arquivo com o seu conteúdo: o nome do
arquivo remete a uma disciplina e o arquivo é de outra, o mesmo acontecendo
com a informação do semestre;
g) Não há como saber se todos os planos do curso estão armazenados, ou se falta
algum;
h) Não há como saber quais edições da obra devem ser consideradas para
contagem de exemplares;
i) Não há como identificar com segurança as possíveis repetições de títulos entre
as disciplinas;

j) Mesmo havendo o cuidado da biblioteca em informar ao professor que um
determinado título não pode ser adquirido, nem sempre o mesmo é retirado da
bibliografia;
k) Mesmo havendo o cuidado da biblioteca em informar ao professor que uma
determinada referência (autor, título, imprenta) encontra‐se errada ou em
discordância com a entrada do catálogo, o que inviabiliza a localização do título
pelo aluno na busca, nem sempre elas são corrigidas nos planos;
l) Muitas vezes o professor, atendendo às solicitações da biblioteca, altera o
plano; porém, no semestre seguinte, ao invés de depositar o plano corrigido
deposita o plano antigo, sem as alterações, necessitando a biblioteca refazer
toda pesquisa já feita;
m) Disciplinas iguais muitas vezes possuem bibliografias diferentes.
Este é um cenário preocupante por várias razões:
a) O processo de conferência e validação é bastante trabalhoso e a demorado;
considerando que cada curso possui no mínimo 125 (cento e vinte e cinco)
disciplinas e cada disciplina possui no mínimo 08 (oito) títulos indicados, são
conferidas 1.000 (mil) bibliografias por curso; considerando que a ESPM SUL
possui 05 (cinco) cursos, a biblioteca confere em média 5.000 (cinco mil)
bibliografias por semestre.
b) Os Planos de Ensino e suas respectivas bibliografias representam importante
requisito na avaliação do MEC; é de suma importância a consonância de
informações entre os planos de ensino e o acervo efetivo disponível na
biblioteca;
c) O investimento em bibliografias é bastante relevante, havendo necessidade de
reduzir a margem de erro a percentuais próximos à zero;
d) Existem muitas bibliografias compartilhadas entre os cursos, sendo necessário
mapear as ocorrências para adequar o número de exemplares;
e) Agilidade no processo é fundamental uma vez que os alunos necessitam
encontrar à sua disposição a bibliografia indicada desde o início do semestre e
em quantidades suficientes.

As demais aquisições de bibliografias, incluindo o gerenciamento dos periódicos,
também são feitas de forma amadora e desestruturada, carente de políticas formais
que as sustentem e de ferramentas que organizem suas rotinas.

2 OBJETIVOS
A finalidade deste documento é contribuir para o estabelecimento da Política de
Aquisição de Bibliografias, através da construção de um Plano de Ensino Eletrônico,
com os seguintes objetivos:






Promover o crescimento racional e equilibrado do acervo;
Garantir a consistência de informações entre o que é enviado aos órgãos
públicos de avaliação do ensino superior e o que efetivamente se pratica na
ESPM SUL;
Garantir que, ao início de cada semestre letivo, o aluno efetivamente tenha a
seu dispor, na biblioteca, a bibliografia indicada para seu curso;
Promover operacionalização racional e sustentável das rotinas de Aquisição de
Bibliografias para os cursos.

3 FLUXO ATUAL DO PROCESSO
Existem três processos de aquisição: bibliografias dos cursos indicadas nos planos de
ensino, sugestões diversas e programa incentivo.
3.1 Planos de Ensino
O processo atual para a aquisição das bibliografias dos cursos é o seguinte:
a) Recebimento, por e‐mail ou de forma impressa, dos títulos a serem adquiridos;
b) Conferência manual, título a título, da existência ou não da obra no catálogo da
biblioteca;
c) Existindo a obra, e estando a formatação da referência em consonância com a
entrada de catalogação, cálculo do percentual de livros necessários de acordo
com o instrumento do INEP em vigor;
d) Existindo a obra em edições que não a edição indicada pelo professor, contato
ao professor para verificação de quais edições são passíveis de serem utilizadas
e novo cálculo;
e) Existindo a obra, e não estando a formatação da referência (autor, título,
imprenta) em consonância com a entrada de catalogação, envio do plano ao
professor para correção;

f) Não existindo a obra, ou a edição necessária, envio do título para licitação com,
no mínimo, 3 fornecedores, através de processo manual uma vez que o Sistema
Virtua apesar de oferecer o módulo de Aquisição, não realiza a tarefa de forma
confiável;
g) Recebidas todas as licitações, envio da planilha para a Direção de Operações
para aprovação da compra;
h) Aprovada a planilha, criação dos pedidos de compra através do envio dos
títulos para o fornecedor selecionado na licitação pelo menor preço (processo
todo manual também por limitação do Sistema Virtua);
i) Recebimento e conferência dos itens verificando título, edição, preço;
j) Itens de acordo com o pedido encaminhados para o processamento técnico,
notas para o Setor Financeiro;
k) Não sendo atendida a licitação, criação de cotação entre os fornecedores de
obras usadas;
l) Não sendo encontrada a obra para aquisição, contato com o professor para
solicitar substituição do título e reinício do processo de licitação;
m) Controle de recebimento dos boletos e envio para o Setor Financeiro.

Esta metodologia é aplicada duas vezes por semestre.
3.2 Sugestões de compra
Para títulos que qualificam e diversificam o acervo, mas não constam das bibliografias,
não existe política definida.
Professores e alunos enviam seus pedidos através de formulário impresso e por e‐mail
para a biblioteca e a listagem dos títulos é enviada à Diretoria de Operações para
aprovação. Não existem critérios pré‐definidos para apoiar a decisão.
Títulos que a biblioteca identifica como deficitários em quantidade através de
avaliação das listas de espera, ou compõem assuntos inexistentes no acervo, são
incluídos pelas bibliotecárias na listagem de Sugestões.

3.3 Plano de incentivo
Cada professor tem direito a um pedido mensal de até R$150,00 (cento e cinquenta
reais) para aquisição de bibliografias para seu acervo pessoal. Caso o valor do título
solicitado pelo professor exceda este limite, o professor deverá arcar com o restante,
ficando a cargo da ESPM o reembolso do limite estipulado.

Existe um formulário próprio de solicitação que deve ser preenchido e assinado pelo
professor. A maioria dos professores entrega o formulário corretamente na biblioteca.
Alguns enviam seus pedidos por e‐mail e a biblioteca providencia o preenchimento do
formulário.
Os pedidos são recebidos até o dia 15 de cada mês, quando são reunidos em listagem
enviada para cotação com no mínimo 03 (três) fornecedores. A planilha com os valores
é enviada à Coordenação da Biblioteca para aprovação.
O único critério de apoio à decisão é a pertinência do título ao escopo da disciplina
ministrada pelo professor.
a) Para títulos disponíveis no mercado nacional a biblioteca efetiva a compra,
comunica ao professor a chegada dos exemplares e o valor da diferença a ser
paga. O professor vem à biblioteca para retirar o recibo, efetua o pagamento
no Setor Financeiro, e retorna à biblioteca com o recibo para só então retirar os
exemplares.
b) Títulos importados são adquiridos pelo professor, que deve entregar a nota
fiscal na biblioteca para os devidos procedimentos.
A biblioteca é responsável pelo controle do limite financeiro utilizado por professor a
cada semestre.
Caso o título solicitado não seja passível que aquisição, retorna ao professor, que
perderá o benefício no mês solicitado, podendo utilizar para outro título o valor do
mês seguinte. Estes pedidos não são cumulativos.

4 PROPOSTAS
4.1 Política de Aquisição de Bibliografias para os Planos de Ensino
Em setembro de 2012 foram definidas, pela Pró‐Reitoria de Graduação, diretrizes que
regulam o cálculo de exemplares para aquisição de biografias básicas e
complementares (Anexo A). Entretanto, este documento trata apenas destes dois tipos

de bibliografias e deixa em aberto as seguintes situações, que necessitam de
regulamentação:
a) Quantidade de exemplares por título na bibliografia básica
As diretrizes apontam um cálculo onde devem ser somados todos os exemplares
dos 3 (três) títulos para compor o conceito. Este cálculo não está previsto no
instrumento do Inep em vigor. De outra parte, as diretrizes não apontam uma
obrigatoriedade da soma atingir apenas o conceito 3 (três).
As diretrizes ESPM apontam forma de cálculo para cada quadrante de conceito
junto ao MEC. A ESPM SUL deve apontar individualmente por curso qual conceito
almeja alcançar. Esta regra deve estar explicitada formalmente na Política de
Aquisição.
Com a instituição do Plano de Ensino Eletrônico este cálculo será feito pelo próprio
aplicativo.
b) Quantidade de títulos indicados superior ao estabelecido
As diretrizes apontam a seguinte instrução: “Se mais de 3 títulos forem indicados,
utilizar os 3 títulos com maior número de exemplares e considerar os demais como
bibliografia complementar.”
Entendemos que não pode ser responsabilidade da biblioteca a seleção da
bibliografia a ser utilizada pelos alunos, esta definição é responsabilidade exclusiva
dos professores. Com a instituição do Plano de Ensino Eletrônico esta questão fica
resolvida pelo próprio aplicativo, que deverá bloquear a inserção de novos itens a
partir da terceira indicação.
c) Títulos virtuais na bibliografia básica
As diretrizes apontam a seguinte instrução: “Na Bibliografia básica pode ser
indicado apenas um título virtual por disciplina, porém na Bibliografia
Complementar e nos Periódicos os títulos virtuais são livres.”
A Instrução Normativa do MEC, de maio de 2012 e que está em vigor, aponta que a
existência de títulos virtuais na bibliografia básica apenas diminui a quantidade de
exemplares físicos necessários, mas não elimina a necessidade dos mesmos.
Como nas diretrizes institucionais não fica clara a necessidade de aquisição de
exemplares físicos para os títulos virtuais, nem indica sua proporção, entendemos
que a política da ESPM SUL aponte estes critérios, seguindo para tanto o
instrumento do MEC. No instrumento do INEP em vigor a proporção é de menos
30%.

d) Títulos importados
Não existe nenhuma regulamentação quanto à inclusão de títulos importados nas
bibliografias. É necessário que a política de aquisições de bibliografias defina
critérios para este tipo de bibliografia.
e) Títulos compartilhados
Não existe nenhuma regulamentação quanto ao tratamento a ser dado às
quantidades de exemples no caso de títulos compartilhados por várias disciplinas. É
necessário que a política de aquisições de bibliografias defina critérios.
Considerando o atual processo de aquisição, as diretrizes institucionais vigentes, bem
como os instrumentos de avaliação do Inep, propomos a elaboração de uma Política
de Aquisições (Apêndice A) formalmente instituída que sirva de balizador para o Plano
de Ensino Eletrônico (Apêndice B) bem como oriente os procedimentos de compra
(Apêndice C).

4.2 Plano de Ensino Eletrônico
O Plano de Ensino Eletrônico é uma importante ferramenta não só para a biblioteca,
mas também para a Direção Acadêmica e Diretores de Curso. Permite uniformidade
na estrutura do documento, definição de competências através da limitação de
permissões para acesso à edição dos campos, armazenamento adequado,
transparência no processo, atualização em tempo real e facilidade de recuperação.
Propõe‐se que seja desenvolvido pelo Setor de TI da ESPM SUL um aplicativo para
criação eletrônica de planos de ensino, vinculado ao software da biblioteca e ao
sistema acadêmico, conforme descrito no Apêndice B deste documento. Para
desenvolvimento da ferramenta propõe‐se a criação de uma equipe
interdepartamental composta pelo menos um representante de cada setor envolvido
no processo:






TI – responsável pelo desenvolvimento e suporte da ferramenta
Biblioteca – responsável pelo suporte na definição das políticas e
parâmetros da ferramenta e pela aquisição e catalogação das bibliografias
Diretoria Acadêmica – responsável pela definição dos critérios para
estrutura dos planos e políticas que fundamentem os parâmetros da
ferramenta
Secretaria Acadêmica – responsável pelos dados referentes a turmas,
professores e disciplinas

4.3 Sugestões de Compra
Propõe‐se estabelecimento de critérios que apoiem o processo de avaliação e
aprovação destas compras e o desenvolvimento de um formulário eletrônico
específico para solicitação deste tipo de bibliografia (Apêndice D). Este formulário,
disponível através do Blackboard, ao ser gravado, dispara um e‐mail para a biblioteca
informando sobre o item a ser adquirido.

APÊNDICE A ‐ POLÍTICA DE AQUISIÇÕES BIBLIOTECA SUL

BIBLIOTECA SUL
POLÍTICA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

1 INTRODUÇÃO

Considerando que há necessidade de racionalizar tanto o trabalho da biblioteca quando os
recursos orçamentários, é fundamental que se estabeleçam critérios que norteiem o processo
de aquisição de acervo. Uma política que defina prioridades e oriente o corpo docente na
construção das bibliografias dos cursos é instrumento essencial para o uso racional dos
recursos e o atendimento qualitativo e quantitativo das necessidades informacionais da
comunidade acadêmica.

2 OBEJTIVO

Este documento tem por objetivo nortear as aquisições de bibliografias para a Biblioteca ESPM
SUL de forma a cumprir as diretrizes institucionais, atendendo aos padrões exigidos pelo MEC
através dos instrumentos vigentes de avaliação do ensino superior e adequando estes critérios
à realidade regional, em consonância com a Política de Desenvolvimento de Coleções.

As indicações deste documento devem nortear o preenchimento do Plano de Ensino Eletrônico
e dos Pedidos de Compra Online, bem como os Procedimentos de Compra adotados pela
Biblioteca da ESPM SUL.

3 CURSOS DE GRADUAÇÃO

As bibliografias dos cursos de graduação deverão ser gerenciadas exclusivamente através do
Plano de Ensino Eletrônico.
A ESPM SUL utilizará como balizador para aquisição de bibliografias dos planos de ensino o
seguinte critério:




Bibliografia básica: conceito 3
Bibliografia complementar : conceito 5
Periódicos: conceito 5

3.1.1 Bibliografia Básica

A bibliografia básica deverá corresponder àquela indicada no Plano Pedagógico do Curso (PPC),
e deverá ficar fixada pelo período de duração do currículo, salvo estrita necessidade de
atualização, devidamente autorizada pela Direção do Curso.

A bibliografia básica deverá ser composta exclusivamente de títulos de livros.

Serão adquiridos todos os títulos das bibliografias básicas de cada disciplina contemplando
03(três) obras indicadas, sendo o número de exemplares proporcional ao número de vagas
ofertadas pelo curso.

A aquisição de número de exemplares superior à convencionada somente será realizada no
caso de comprovada procura (o que se verifica através do número de reservas por item –
Sistema Virtua).

Com vistas a manter a atualização das bibliografias, deverão ser indicadas obras atuais e
informado, em nota de rodapé, quais edições serão aceitas.

Obras esgotadas para as quais a biblioteca não consiga adquirir o número mínimo de
exemplares deverão ser substituídas, podendo o título ser realocado para a Bibliografia de
Apoio.

Os livros importados serão adquiridos quando não existir uma adequada tradução em
português. Se for essencial indicar títulos importados na bibliografia básica, a biblioteca
adotará como política a compra de dois exemplares, podendo existir a compra de um terceiro
no caso de comprovada procura (o que se verifica através do número de reservas por item –
Sistema Virtua).

A indicação de livros eletrônicos deverá contemplar, preferencialmente, os existentes nas
bibliotecas digitais assinadas pela ESPM. Caso haja estrita necessidade de aquisição de títulos
não contemplados nestas assinaturas, sua aprovação ficará vinculada à adequação das regras
de negócio do fornecedor aos requisitos de acesso necessários.

Para livros eletrônicos que possuam versão impressa deverão ser adquiridos exemplares em
número 30% menor que os parâmetros estabelecidos, em consonância com o instrumento do
Inep em vigor.

Anuários e Anais de Eventos, considerando as peculiaridades de sua aquisição, não poderão
estar indicados na bibliografia básica.

3.1.2 Bibliografia complementar

A bibliografia complementar deverá ser composta exclusivamente de títulos de livros.

Serão adquiridos todos os títulos das bibliografias complementares de cada disciplina
contemplando 05 (cinco) obras indicadas, na proporção de 02 (dois) exemplares para cada
título.

Havendo títulos eletrônicos não será efetivada compra de exemplares físicos.

3.1.3

Bibliografia de apoio

São títulos sugeridos para os quais a biblioteca fica isenta da obrigatoriedade de tê‐los em seu
acervo.

Havendo estrita necessidade, e sobra de orçamento, será adquirido 01 (um) exemplar de cada
obra indicada. A aquisição de número de exemplares superior à convencionada somente será
realizada no caso de comprovada procura (o que se verifica através do número de reservas por
item – Sistema Virtua).

3.1.4

Outros materiais

São considerados “outros materiais” os títulos de periódicos específicos para um determinado
plano de ensino, sites e softwares sugeridos. No caso dos softwares, o Departamento de
Tecnologia da Informação (TI) deverá ser notificado para aquisição, instalação e atualização
dos mesmos. É responsabilidade do professor a indicação da versão do software a ser
instalada e/ou atualizada.

3.1.5 Periódicos

Os títulos de periódicos devem ser associados ao Curso, distribuídos entre suas principais
áreas, devendo ser indicados pelo menos 20 (vinte) títulos entre nacionais e estrangeiros.

A preferência deverá recair sobre periódicos especializados indexados e com avaliação Qualis,
devendo a biblioteca manter no mínimo os 3 (três) últimos anos correntes.

São admitidos igualmente títulos sob a forma impressa ou virtual, considerando‐se razoável
uma proporção entre elas de 50%.

4 CURSOS DE PÓS‐GRADUAÇÃO

A bibliografia dos cursos de pós‐graduação elencará as Bibliografias de Referência e de Apoio.
As Bibliografias de Referência deverão ser indicadas, preferencialmente, a partir do acervo já
existente na biblioteca.

Havendo necessidade de aquisição, o curso deverá preencher a planilha de solicitação de
compra (Apêndice D).

As obras indicadas na Bibliografia de Referência serão adquiridas pela biblioteca. Aquelas
indicadas na Bibliografia de Apoio serão adquiridas ou não, dependendo da disponibilidade no
mercado editorial.

5 SUGESTÕES DE COMPRA PARA ATUALIZAÇÃO DO ACERVO

As sugestões de atualização do acervo, tanto as indicadas pelos professores quanto as
indicadas pelos alunos deverão ser enviadas via formulário eletrônico próprio, contendo
justificativa.

Os títulos serão reunidos mensalmente em planilhas para aprovação junto ao Diretor de
Operações , ficando sua aquisição limitada à disponibilidade orçamentária. O orçamento para
as sugestões de complementação do acervo advirá do montante das multas arrecadadas pela
biblioteca no semestre anterior.

6 PLANO DE INCENTIVO PARA PROFESSORES

O professor que desejar participar do Plano de Incentivo deverá preencher formulário próprio,
ficando limitado ao valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por mês.

Os Diretores de Curso providenciarão a aprovação e enviarão os pedidos quinzenalmente à
Biblioteca que efetuará a compra, repassando as obras ao professor solicitante.

Títulos adquiridos diretamente pelo professor deverão ser informados à biblioteca para
registro e encaminhamento da documentação contábil. Esta modalidade somente é justificável

para obras estrangeiras adquiridas em viagens de estudos ou trabalho, e fica sujeita à
aprovação prévia pelo Diretor de Operações.

Não serão passíveis de Plano de Incentivo os e‐books nem os multimeios.
A biblioteca fará aquisição sempre da edição mais recente do livro indicado.

7 PRIORIDADES DE AQUISIÇÃO

As aquisições serão providenciadas seguindo a seguinte ordem de prioridade:








Inclusão de obras que façam parte das bibliografias dos planos de ensino de cursos
novos ou em implantação
Substituição e/ou atualização de obras que façam parte das bibliografias dos planos de
ensino de cursos em andamento
Complementação de exemplares com comprovada procura
Bibliografias de apoio aos cursos que façam parte das bibliografias dos planos de
ensino
Reposição de obras perdidas ou danificadas
Demais solicitações da comunidade acadêmica

APENDICE B ‐ PLANO DE ENSINO ELETRONICO

BIBLIOTECA SUL
PLANO DE ENSINO ELETRÔNICO
1 INTRODUÇÃO
O Plano de Ensino Eletrônico é uma ferramenta gerencial específica para os cursos de
graduação, que administra os programas dos cursos e suas bibliografias.
A partir da finalização do Plano de Ensino, automaticamente as informações da programação
da disciplina ficarão disponíveis no Blackboard.

A ferramenta será também um instrumento gerencial para a Biblioteca que, através de
relatórios e formulários eletrônicos, obterá de forma estruturada os títulos e exemplares a
serem adquiridos.

2 REGRAS GERAIS

O Plano de ensino eletrônico deverá ser estruturado contemplando campos editáveis e
campos fixos. Serão campos fixos aqueles relativos ao Plano de Referência, e editáveis aqueles
relativos ao Plano do Professor.

2.1 PLANO DE REFERÊNCIA

O Plano de Referência contemplará os elementos que não podem ser alterados pelo professor,
e que são de competência exclusiva do Diretor de Curso: Ementa, Objetivos, Bibliografia Básica
e Periódicos.

A Direção de cada curso será responsável pela inclusão do Plano de Referência no momento da
instalação do curso, incluindo os seguintes campos: Turma, Diretor do Curso, Coordenador de
Área, Professor, Período letivo vigente, Carga horária, Ementa, Objetivos, Bibliografia Básica.

Na Bibliografia Básica serão incluídos 03 (três) títulos, devendo o aplicativo bloquear a inclusão
a partir do 3º (terceiro) item, e impedir o salvamento do formulário caso não tenham sido
incluídos todos os títulos necessários.

2.2 PLANO DO PROFESSOR

O professor será responsável pela inclusão dos seguintes campos: Programa, Metodologia,
Atividades Discentes, Avaliação, Bibliografia Complementar e de Apoio, Outros Materiais.

Na Bibliografia Complementar serão incluídos 05 (cinco) títulos, devendo o aplicativo bloquear
a inclusão a partir do 5º (quinto) item, e impedir o salvamento do formulário caso não tenham
sido incluídos todos os títulos necessários.

Para incluir uma obra no Plano Eletrônico será obrigatória consulta ao catálogo online da
biblioteca. Somente a partir de um resultado de busca igual a zero o sistema habilitará o botão
para Pedido de Compra. Para inserir uma bibliografia, haverá um botão que abrirá a tela de
consulta ao catálogo.

Existindo o título no acervo da biblioteca, deverão ser escolhidas as obras desejadas
(observando as edições adequadas) sendo transferidos, automaticamente para o plano estes
títulos. O aplicativo fará validação dos seguintes campos para identificar títulos iguais: autor,
título e edição. Identificados títulos iguais, o aplicativo efetuará o somatório dos exemplares,
indicando quantos exemplares à biblioteca possui. Em paralelo, a biblioteca, através de
relatórios específicos, fará a captura destes títulos e seus respectivos exemplares para ajustar
a compra de mais exemplares quando for o caso.

Não existindo o título no acervo da biblioteca, deverá ser acionado o botão que levará para o
formulário de pedido de compra. Neste formulário, deverão ser selecionadas as opções que
indicam o curso, o tipo de bibliografia (básica, complementar ou de apoio; nacional ou
estrangeira, impressa ou eletrônica).

Quando a opção selecionada for para bibliografia básica à única opção disponível no
formulário será a de alterar a edição.

Ao ser inserido o último título permitido segundo a regra estabelecida, o aplicativo bloqueia
novas inserções (desabilitando o botão que leva ao pedido online).

Novas inserções de bibliografias, só serão efetivamente validadas após a aquisição e
catalogação dos títulos pela biblioteca, não aparecendo no Plano de Ensino (Blackboard) até a
validação final pela biblioteca.

O acesso à edição do Plano do Professor terá um limite de 90 (noventa dias), ou seja, este será
o prazo para edição do mesmo. A data limite para bloqueio de edição deve ser o dia do
fechamento do calendário acadêmico do semestre para os planos que entrarão em vigor no
semestre seguinte, garantindo assim os prazos necessários para que o Setor de Aquisições
efetue seus processos e o material seja devidamente catalogado e disponibilizado no acervo
até o início das aulas. O desbloqueio para edição após encerramento do prazo será efetuado
somente a partir de solicitação explícita do coordenador do curso, sendo individual (para cada
plano isoladamente). A não atualização do Plano do Professor até a data limite de seu bloqueio
subentende que não existem alterações a serem efetuadas, sendo atualizada apenas da data
de vigor do mesmo para o novo semestre.

Para os novos cursos o plano ficará todo ele aberto para o Diretor do Curso que incluirá as
bibliografias segundo o PPC do curso, enviado ao MEC. Estas bibliografias ficarão em suspenso,
não atualizadas no plano, aguardando a chegada do professor titular da disciplina. Um botão
“Atualizar” deverá ser acionado pelo professor caso deseje validar a bibliografia, e um botão
“Alterar” deverá ser acionado caso deseje substituir por outro título de sua preferência. Neste
caso reinicia o processo de busca no catálogo da biblioteca ou pedido de compra.

3 ESTRUTURA DO APLICATIVO

3.1 ITENS PRÉ‐DEFINIDOS
Referem‐se à parte inicial do plano, com elementos que não podem ser alterados pelo
professor:











Disciplina
Turma
Diretor do Curso
Coordenador de Área
Professor
Período letivo vigente
Carga horária
Ementa
Objetivos
Bibliografia Básica

Ao acessar o ambiente do Plano de Ensino Eletrônico, o Diretor de Curso visualiza todas as
disciplinas de seu curso.
Na linha da disciplina desejada, clicando no botão “Visualizar Plano” passa para a primeira
etapa onde serão preenchidos os campos que não poderão ser editados pelo professor por se
referirem aos elementos já definidos no PPC do curso e que deverão manter‐se inalterados
enquanto o mesmo estiver em vigor.

O aplicativo buscará as seguintes informações do Sistema Acadêmico:






Nome da disciplina
Código da disciplina
Turma
Turno
Período letivo

Esta tela virá auto preenchida com os dados do Acadêmico:

Esta parte inicial deverá ficar habilitada apenas para o Diretor do Curso ou alguém por ele
delegado. A responsabilidade pelos dados inseridos será do Diretor do Curso.

3.2 ITENS EDITÁVEIS PELO PROFESSOR

Ao ingressar no ambiente do Plano de Ensino com seu login e senha, o professor visualiza
todas as turmas que estão a ele vinculadas.
Na linha da disciplina desejada, clicando no botão “Visualizar Plano” passa para a primeira
etapa.

Disciplina de Referência:

Caso o professor tenha alocado em seu horário mais de uma turma da mesma disciplina,
poderá eleger uma turma como Referência para as demais. Fazendo isso, todas as informações
inseridas nessa turma (Conteúdo, Objetivos Específicos, Metodologia, Avaliação e Bibliografia)
serão copiados para os demais planos.

Se o professor desejar fazer os planos com propostas diferenciadas para suas turmas, deverá
preencher cada plano individualmente, sem eleger Turma de Referência.

Enquanto não for definida uma Turma de Referência será exibida a mensagem em todas as
páginas do plano de ensino eletrônico. Para tornar a disciplina Turma de Referência basta
selecionar o checkbox ao lado da pergunta.

Quando o professor acessar uma turma para a qual existe outra como Referência será exibida
a mensagem que indica qual é o código da Turma de Referência para esta disciplina.

Na primeira tela do Plano do Professor já virão preenchidos os itens pré‐definidos, que ele não
poderá alterar.

O professor poderá escolher a próxima etapa clicando sobre os botões no menu inferior da
tela.
Clicando em “Metodologia” o professor deverá inserir as estratégias de ensino que serão
utilizadas na disciplina.

Clicando em “Avaliação” o professor deverá indicar os critérios de avaliação para a disciplina,
respeitando o Regimento da Instituição, o Projeto Pedagógico do Curso e as Estratégias de
Aprendizagem.

Clicando em “Programa” o professor poderá inserir os conteúdos previstos para a disciplina,
comuns a todas as turmas de mesmo código de disciplina, não sendo, portanto, permitida
alteração.

O preenchimento é feito digitando cada item no campo “Descrição”, logo após em “Gravar”. O
texto digitado será lançado no espaço abaixo para conferência.

OU

Bibliografia:

O Plano de Ensino prevê as seguintes modalidades de Bibliografia: Básica, Complementar, de
Apoio e Outros Materiais.

Bibliografia Básica:

Deverão ser indicados 03 (três) títulos, obrigatoriamente de livros, podendo ser apenas um
deles em formato virtual. Deverão ser evitados os seguintes materiais: dicionários, títulos
estrangeiros, livros publicados por editoras não comerciais, órgãos públicos ou entidades de
classe.

O sistema bloqueará o acesso no terceiro título inserido.

Os títulos virtuais inseridos deverão possuir versão impressa passível de aquisição, conforme
instrução normativa do MEC.

Bibliografia Complementar:

Deverão ser indicados 05 (cinco) títulos, obrigatoriamente de livros, não havendo limite para
edições virtuais.

Os títulos virtuais inseridos não necessitam possuir exemplar físico correspondente.

Bibliografia de Apoio:

Poderão ser indicados tantos títulos quanto o professor desejar, mas não haverá
obrigatoriedade de compra por parte da biblioteca.

Outros Materiais:

Poderão ser indicados sites, artigos de periódicos, títulos de periódicos de uso exclusivo da
disciplina, multimídias.

Inserção da Bibliografia no Plano de Ensino Eletrônico

A inserção das bibliografias deverá respeitar a Política de Aquisição de Material Bibliográfico
disponível na Biblioteca.

O aplicativo abrirá num primeiro momento uma caixa de busca no sistema da biblioteca para
verificar a existência da obra no acervo.

Caso o professor encontre o título deverá selecionar o registro que melhor represente o título
desejado.

A biblioteca considera cada nova edição uma nova entrada no catálogo. Havendo várias
edições do título desejado, é necessário que o professor selecione o campo “permitido
edições a partir de (ano)”. Caso esteja preenchido, o sistema recuperará todos os títulos da
obra publicados a partir da data informada, somando os exemplares. Na formatação final do
plano, esta data assinalada no aplicativo gera uma nota de rodapé com a seguinte redação:
“Serão admitidos exemplares a partir da edição de .....”.

Os títulos encontrados, se selecionados, serão transportados para o Plano de Ensino ao clicar
no botão “Salvar Selecionados”.

Ao clicar no botão “Enviar” o sistema atualizará os títulos selecionados na bibliografia do plano
de ensino.

Caso o professor não tenha encontrado o título desejado no catálogo da biblioteca, deverá
clicar no botão “Sugestão de compra”.

Abrirá uma tela com o pedido de compra online. Todos os campos deverão ser preenchidos. O
sistema bloqueará a inserção ao atingir o limite máximo estabelecido por tipo de bibliografia.

Ao gravar o pedido de aquisição, o sistema dispara e‐mail para a biblioteca informando a
necessidade da compra.

Após efetuar a compra a biblioteca deverá atualizar o plano de ensino. Caso o item não seja
adquirido, a biblioteca deverá excluir o pedido no plano para que o professor proceda à
substituição do título.

Para inserir a Bibliografia de Apoio, caso o título não seja encontrado na biblioteca, não abrirá
o pedido de compra, mas uma caixa de livre digitação. O título deverá ser inserido em formato
ABNT. Este formulário depois de preenchido dispara um e‐mail para a biblioteca informando
sobre o item a ser adquirido.

Após inserir todos os títulos, existentes no catálogo, clicando no botão “Bibliografia” o
professor poderá visualizar todos os itens inseridos.

Os itens pendentes como sugestão de compra não são visíveis no Blackboard. Quando forem
adquiridos pela biblioteca e devidamente catalogados, a biblioteca fará a atualização da
bibliografia.

Fechamento do Plano de Ensino Eletrônico:

Após preencher todas as telas o professor deverá clicar no botão “Concluir”. O plano será
fechado para revisão . Será verificado o preenchimento dos campos obrigatórios e caso algum
não esteja preenchido não será permitido o fechamento do plano. Nesse caso será exibida
uma tela com as disciplinas que apresentam problema.

Visualização do Plano de Ensino Eletrônico:

Este relatório permite a visualização do Plano de Ensino Eletrônico no formato em que será
impresso e/ou visível no Blackboard.

Nessa visualização não é possível alterar nenhum dado. Esta visualização estará disponível no
Blackboard e na Intranet (para os setores autorizados).

4 RELATÓRIOS

O aplicativo deverá fornecer relatórios de apoio ao Setor de Aquisições, informando de forma
organizada os títulos a serem adquiridos e as quantidades necessárias considerando pelo
menos os dois últimos instrumentos do Inep em vigor.

4.1 RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DE BIBLIOGRAFIAS

Quando o plano de ensino é fechado, todos os itens de bibliografia inseridos a partir do
catálogo da biblioteca aparecem no Relatório para Conferência de Bibliografias. Este relatório
é dinâmico e deverá estar parametrizado para buscar no Sistema Acadêmico, a tempo real, a
informações sobre o número de vagas ofertadas no curso e o número de alunos matriculados
por disciplina.
Ao mesmo tempo a ferramenta busca no Sistema Virtua os títulos relacionados aos itens
selecionados pelo professor. Tomando por base o item selecionado, o sistema deve procurar
outros registros MARC que possuam os seguintes campos com idêntico preenchimento:

100 $a
700 $4 $e
245 $a $b

Encontrados registros identificados como idênticos pela checagem dos campos indicados, o
sistema deve procurar as demais edições da obra, conforme indicado pelo professor no
preenchimento do plano de ensino, de acordo com o seguinte critério:

260 $c com preenchimento igual ou superior ao indicado pelo professor no campo “permitido
edições a partir de... (ano)” da tela de inserção de bibliografias.

O relatório somará todas as disciplinas que utilizam o título, todos os alunos matriculados,
todos os exemplares de todos os acervos com data igual ou superior à indicada pelo professor,
fazendo o cálculo dos exemplares a serem adquiridos de acordo com os parâmetros do MEC.

O aplicativo deverá possuir pelo menos 2 (duas) regras de cálculo, sendo possível escolher qual
delas aplicar no momento de gerar o relatório. Estas regras de cálculo devem contemplar os 2
(dois) últimos instrumentos do MEC em vigor.

4.2 ATUALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA

O formulário de busca, que deverá oferecer as seguintes opções de filtro tipo combo‐box:






Tipo de bibliografia
o Bibliografia Básica
o Bibliografia Complementar
o Bibliografia Sugerida
o Fontes Adicionais de Consulta
Período Letivo
Professor
Disciplina

Ainda uma caixa de busca por palavras para a Referência bibliográfica.

No resultado da busca o sistema apresenta todas as sugestões de compra de acordo com o
filtro utilizado. Clicando no botão editar, a biblioteca irá validar ou excluir o pedido.

A partir desta lista, a biblioteca deverá fazer uma verificação da real necessidade de compra,
para eliminar possível erro do professor no pedido.

Caso a biblioteca verifique erro no pedido do professor, seleciona a opção “Cancela Sugestão”.
Ao escolher esta opção, o sistema dispara e‐mail para o professor, informando a exclusão do
pedido.

Caso o título realmente não exista no acervo, o setor de Aquisições dá prosseguimento ao
pedido.

Quando o título é adquirido, ao preencher o campo “código” com o ID do item aparecerá a
referência a ser atualizada. Clicando em “Atualizar Sugestão” a referência é transportada para
o plano de ensino correspondente.

Caso o título não tenha sido adquirido, ao selecionar a opção “Sugestão Cancelada” o pedido
de compra é descartado e o sistema envia um e‐mail para o professor da disciplina alertando
sobre o cancelamento do pedido. O professor terá que retornar ao plano de ensino para incluir
outro título. A biblioteca deverá possuir permissão para abrir o plano para o professor
substituir o título.

APÊNDICE C – PROCEDIMENTOS DE COMPRA

BIBLIOTECA SUL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
PROCEDIMENTOS

1 OBJETIVO
Estabelecer e regulamentar diretrizes, processos e parâmetros para aquisições de:



Materiais bibliográficos
Multimeios

2 ABRANGÊNCIA
Esta política é aplicável a todas as aquisições de materiais bibliográficos e multimeios
de apoio ao ensino, realizadas na ESPM SUL.
.
3 RESPONSABILIDADE
Responsabilidades
Diretoria de Operações

Biblioteca

 Realizar a aprovação das licitações
 Analisar e autorizar as mudanças sugeridas para o
procedimento.
 Suprir a instituição com materiais bibliográficos, no prazo
requerido, de modo ético, atendendo a legislação através
de uma prática que enfatize a melhoria contínua, a redução
sustentável de custos e o capital de giro;
 Realizar a consulta de preços (cotações) selecionando a
proposta mais vantajosa para a Instituição que será
processada e julgada de acordo com os níveis de aprovação;
 Adotar critérios de planejamento e definições no curto,
médio e longo prazos, revisando periodicamente os
procedimentos de compra, a operacionalização das
atividades de compras e, por fim, a avaliação periódica de
fornecedores.

Coordenadores
curso
Solicitantes

de  Garantir que as solicitações de compras sejam avaliadas
quanto à sua necessidade e propriedade.
 Preencher completamente os formulários de solicitação de
compras adequados.

4 DEFINIÇÕES

A compra de materiais bibliográficos é de responsabilidade da Biblioteca, através do
Setor de Aquisição. Esta atividade controla o processo de seleção e aquisição de materiais
bibliográficos (livros, periódicos) e multimeios (CDs, DVDs, mapas, jogos, e outros acervos
especiais).

4.1. Solicitação de compra
Para cada tipo de bibliografia existe um procedimento específico.

4.1.1 Bibliografias para os Cursos de Graduação
A aquisição das bibliografias para a Graduação está integrada ao Plano de Ensino
Eletrônico, ferramenta disponível no Blackboard.
A composição do acervo bibliográfico de cada curso é processada anualmente, salvo
estrita necessidade de atualização, devidamente autorizada pela Direção do Curso e Diretoria
Acadêmica, validada pela Diretoria de Operações. As aquisições atendem rigorosamente às
bibliografias básica e complementar indicadas pelos professores nos planos das disciplinas, na
proporção indicada no Instrumento do Inep vigente e validada pela Política Institucional de
Aquisição de Bibliografias.
O Plano de Ensino Eletrônico, integrado ao Sistema da Biblioteca e ao Sistema
Acadêmico, fornece relatório dos títulos e exemplares a serem adquiridos da seguinte forma:



títulos já existentes: o sistema gera relatório indicando os exemplares a serem
adquiridos para completar a proporção necessária de acordo com o critério
estabelecido pela Política Institucional
títulos inexistentes: o sistema gera relatório indicando os novos títulos para o
Setor de Aquisições criar uma licitação

Os títulos indicados nos Planos de Ensino como Bibliografia Sugerida serão adquiridos
caso ocorra sobra de orçamento.
4.1.2

Solicitação de bibliografias diversas

A sugestão de aquisição de bibliografia não contemplada nos planos de ensino é feita
mediante Pedido de Compra disponível no Blackborad (Apêndice D) e serão adquiridos caso
ocorra sobra de orçamento.
Aqui se incluem as solicitações de aquisição para os cursos de Pós‐Graduação.

4.1.3

Solicitação de Plano de Incentivo

O Plano de Incentivo é um programa institucional que disponibiliza apoio financeiro
para compra de bibliografia para o acervo pessoal dos professores.

As solicitações devem ser feitas mediante Pedido de Compra disponível no Blackboard.
(Apêndice D). Este formulário, ao ser gravado, dispara um e‐mail para a Direção do Curso ao
qual o professor está vinculado.
O Diretor de Curso captura os pedidos que deverão ser enviados à Biblioteca até o dia
15 de cada mês, devidamente aprovados. A biblioteca envia para aprovação da Diretoria de
Operações. Após aprovação é solicitada a presença do professor para assinar o pedido, quando
só então é efetuada a compra. O professor tem um prazo de 10 dias úteis para providenciar a
assinatura do documento, formalizando o pedido.
Cada professor tem direito ao ressarcimento de um valor máximo de 50% do valor de
obras até R$150,00 (cento e cinquenta reais) Para obras acima deste valor o ressarcimento
será no valor fixo de R$75,00 (setenta e cinco reais).
O Plano de Incentivo pode ser utilizado apenas 1 (uma vez ao mês) por cada professor.
a) Para títulos disponíveis no mercado nacional, a biblioteca, após aprovação da
Diretoria de Operações, efetiva a compra, encaminha os exemplares para o
professor e efetua todos os procedimentos para pagamento
b) Títulos importados são adquiridos pelo professor, que deve entregar a nota fiscal
na biblioteca para os devidos procedimentos de controle.
A biblioteca é responsável pelo controle da quantidade de títulos adquiridos por professor a
cada semestre.
A biblioteca fará aquisição sempre da edição mais recente do livro indicado.

4.2

Solicitação de Assinaturas

É o procedimento de aquisição dos periódicos (revistas e jornais). Ocorre
sistematicamente de acordo com a periodicidade do material.



Assinatura: primeira ocorrência de aquisição
Renovação: ocorrências subsequentes

As solicitações de assinaturas são encaminhadas via Plano de Ensino Eletrônico ou
Pedido de Compra online.

5

LICITAÇÃO

É o procedimento que seleciona, entre várias propostas de cotação, a que melhor
atende ao interesse da instituição.
As licitações são formadas considerando informações advindas do Plano de Ensino
Eletrônico e do Pedido de Compra online.
Cada licitação deverá conter no mínimo três (03) fornecedores.
Todo fornecedor deverá preencher o formulário “Ficha de cadastro de fornecedores”.
Os fornecedores serão homologados considerando idoneidade, reputação no mercado,
atendimento aos requisitos institucionais quanto a prazos e formas de pagamento.
Cabe ao fornecedor:




cotar os itens pertinentes no prazo máximo de três (05) dias
cumprir as regras preestabelecidas na ficha cadastral:
o liberação, para a ESPM, das despesas de envio
o pagamento exclusivamente através de boleto bancário e/ou depósito
bancário
o prazo de pagamento não inferior a quinze (15) dias úteis

O fechamento da licitação é sucedido da análise das cotações devendo ser escolhido o
menor preço.
5.1 Licitação de Periódicos
Só acontece licitação de periódicos no caso de títulos estrangeiros, quando as
assinaturas são feitas através de agentes nacionais.
Títulos nacionais são assinados diretamente com os editores. Por serem fornecedores
exclusivos, não há licitação.

6 AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO
As licitações são transportadas para planilha consolidada contendo os dados do Plano
de Ensino a que se referem, fornecedores e valores e enviadas para autorização da Direção de
Operações. O resumo racional aprovado será impresso, devidamente rubricado e arquivado na
Biblioteca.
Renovações de periódicos dispensam autorização da Direção de Operações, sendo
apenas confirmadas pelo solicitante a cada vencimento.
Cancelamentos de assinaturas necessitam de aviso prévio de um prazo igual ao da
vigência da mesma.

7 PEDIDO DE COMPRA
Os pedidos de compra são gerados a partir dos itens autorizados pela Direção de
Operações.
Cada licitação autorizada gera um pedido de compra.
Cada fornecedor recebe pedido de compra com os itens para os quais venceu a
licitação.
8 RECEBIMENTO FÍSICO
É a comparação realizada entre o pedido de compra e a nota fiscal de produto
entregue. Todas as condições da negociação deverão estar contempladas.
O sistema da biblioteca é alimentado com os dados de nota fiscal e centro de custo.
No caso dos periódicos o recebimento físico, por ser sistemático e consecutivo, não
está associado à conferência da nota fiscal.

.9 RECEBIMENTO FISCAL
A nota fiscal deverá ser conferida, analisada e rubricada para o futuro lançamento no
Sistema Financeiro.
Ao final do dia todas as notas recebidas são inseridas em romaneio, rubricadas pela
Coordenação da Biblioteca, pelo Diretor de Operações e encaminhadas ao Setor Financeiro.
A segunda via da nota e a nota eletrônica são arquivadas na Biblioteca.

10 COMPRAS EMERGENCIAIS (DESVIO DE PROCEDIMENTO)
São as compras de caráter emergencial e aquelas para itens que possuem fornecedor
exclusivo.
Nestes casos não é feita licitação. Após autorização da Direção de Operações a compra
ocorre diretamente com o fornecedor, sendo os demais passos do fluxo seguidos
normalmente.

11 VALIDADE DOS PEDIDOS DE COMPRA

Por princípio, os pedidos de compra não possuem prazo de validade.
Todavia, semestralmente é gerado um Relatório de Pendências para verificação de
itens não atendidos e cancelamento de saldos e pedidos não entregues.

12 PARTICIPAÇÃO E RESPONSABILIDADES NAS FASES DO CICLO
Cada fase do ciclo possui seus respectivos responsáveis, conforme tabela abaixo:

ETAPAS

1.

CONCEPÇÃO

2.

COTAÇÃO

3.

REALIZAÇÃO

4.

OFICIALIZAÇÃO

5.

RECEBIMENTO

AÇÃO
Identificação da Necessidade
Especificação do Material
Emissão da Solicitação
Aprovação da necessidade
Definição de fornecedores
Cotações
Análises de Propostas
Negociações
Emissão da Ordem de Compra
Aprovação da Ordem de Compra
Envio da Ordem de Compra
Acompanhamento do pedido
Recebimento Físico/Fiscal
Conferência
Distribuição dos materiais
Pagamento ao fornecedor

BIBLIOTECA

RESPONSÁVEL
DIRETORIA
SOLICITANTE
DE OPERAÇÕES

FINANCEIRO
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Observações:
1. Caso a opção selecionada seja “Atualização do Acervo”, envia o e‐mail para a
Biblioteca
2. Caso a opção selecionada seja “Plano de Incentivo”, envia o e‐mail para o respectivo
Diretor de Curso

ANEXO A ‐ DIRETRIZES ESPM (PRÓ‐REITORIA DE GRADUAÇÃO)

ORIENTAÇÕES ÀS
BIBLIOTECAS

NÚMERO DE
EXEMPLARES DE
TÍTULOS NO
ACERVO

Diretrizes da
Pró-Reitoria de
Graduação
Setembro/2012

MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Ao avaliar um curso de ensino superior para autorização, reconhecimento ou renovação de
reconhecimento o Ministério da Educação analisa uma série de indicadores e atribui conceitos de
1 a 5, em ordem crescente de excelência, em cada um destes indicadores. Cada indicador
apresenta, predominantemente, um objeto de análise.
Os critérios de análise dos respectivos indicadores e a atribuição dos conceitos são feitos da
forma seguinte:
CONCEITO
1
2
3
4
5

DESCRIÇÃO
Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um conceito NÃO EXISTENTE.
Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um conceito INSUFICIENTE.
Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um conceito SUFICIENTE.
Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um conceito MUITO BOM/MUITO BEM.
Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um conceito EXCELENTE

Observa-se que não podemos receber conceito abaixo de 3 em nenhum indicador.
O Conceito do Curso (CC) é calculado com base na média aritmética ponderada dos conceitos das
dimensões, os quais são resultados da média aritmética simples dos indicadores das respectivas
dimensões.

OS INDICADORES DE CADA DIMENSÃO
Os conceitos atribuídos a cada um dos indicadores são contextualizados e descritos de forma
abrangente em 3 (três) Dimensões:
Dimensão 1: Organização Didático-Pedagógica
1.1. Contexto educacional
1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso
1.3. Objetivos do curso
1.4. Perfil profissional do egresso
1.5. Estrutura curricular, pesquisa e extensão
1.6. Conteúdos curriculares
1.7. Metodologia
1.8. Estágio curricular supervisionado (quando for o caso)
1.9. Atividades complementares
1.10. Trabalho de conclusão de curso (TCC) (quando for o caso)
1.11. Apoio ao discente
1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso
1.13. Atividades de tutoria (quando for o caso)
1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs – no processo ensino-aprendizagem
1.15. Material didático institucional (especifico em EAD)
1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes (especifico em EAD)
1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem
1.18. Número de vagas
1.19. Integração com as redes públicas de ensino (especifico para licenciaturas)
Dimensão 2: Corpo Docente
2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE
2.2. Atuação do (a) coordenador (a)
2.3. Experiência do (a) coordenador (a) do curso em cursos a distância (especifico em EAD)
2.4. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador
(a)
2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso
2.6. Carga horária de coordenação de curso
2.7. Titulação do corpo docente do curso
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2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores
2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso
2.10. Experiência profissional do corpo docente
2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica (obrigatório para licenciatura)
2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente
2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes (obrigatório na EAD)
2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente
2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso (especifico EAD)
2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a distância (especifico EAD)
2.18. Relação docentes e tutores – presenciais e a distância – por estudante (especifico EAD)
Dimensão 3: Infra-estrutura
3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral – TI
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos
3.3. Sala de professores
3.4. Salas de aula
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática
3.6. Bibliografia básica
3.7. Bibliografia complementar
3.8. Periódicos especializados
3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade
3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade
3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística)
Os indicadores “Bibliografia básica”, “Bibliografia Complementar” e “Periódicos
especializados” contribuem na nota final da Dimensão Infra-Estrutura.

Descritivo dos indicadores para as Bibliografias
3.6. Bibliografia básica
Nos cursos que possuem acervo virtual (pelo menos 1 título virtual por unidade curricular), a proporção de alunos por
exemplar físico passam a figurar da seguinte maneira para os conceitos 3, 4 e 5:
Conceito 3 – 13 a 19 vagas anuais
Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais
Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais)
Conceito
1

2

3

4

5

Critério de Análise
Quando o acervo da bibliografia básica não está disponível; ou quando está disponível na proporção média
de um exemplar para 20 ou mais vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma das unidades
curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo; ou quando o acervo existente não está
informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES; ou quando não existe um mínimo de três títulos por
unidade curricular.
Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, está disponível na
proporção média de um exemplar para a faixa de 15 a menos de 20 vagas anuais pretendidas/autorizadas,
de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de
estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.
Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, está disponível na
proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais pretendidas/autorizadas,
de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de
estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.
Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, está disponível na
proporção média de um exemplar para a faixa de 5 a menos de 10 vagas anuais pretendidas/autorizadas,
de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de
estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.
Quando o acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, está disponível na
proporção média de um exemplar para menos de 5 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma das
unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e
tombado junto ao patrimônio da IES.
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3.7. Bibliografia complementar
Conceito
1
2
3
4
5

Critério de Análise
Quando o acervo da bibliografia complementar não está disponível; ou quando o acervo da bibliografia
complementar possui menos de dois títulos por unidade curricular.
Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, dois títulos por unidade curricular, com
dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.
Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, três títulos por unidade curricular, com
dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.
Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, quatro títulos por unidade curricular,
com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.
Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco títulos por unidade curricular,
com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.

3.8. Periódicos especializados
Conceito
1

2

3

4

5

Critério de Análise
Quando há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou
virtual, menor que 5 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, ou com acervo não atualizado
em relação aos últimos 3 anos.
Quando há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou
virtual, maior ou igual a 5 e menor que 10 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria
deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos.
Quando há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou
virtual, maior ou igual a 10 e menor que 15 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, a
maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos.
Quando há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou
virtual, maior ou igual a 15 e menor que 20 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, a
maioria deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos.
Quando há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou
virtual, maior ou igual a 20 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com
acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos.

ORIENTAÇÃO PARA OS CONCEITOS MÍNIMOS QUE A ESPM IRÁ BUSCAR
PARA AS BIBLIOGRAFIAS
Para a bibliografia básica: no mínimo conceito 3
Para bibliografia complementar: conceito 5
Para periódicos: conceito 5
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Cálculo para quantidade de exemplares por disciplina
1) Títulos indicados
Inicialmente verificar se foram indicados 3 (três) títulos na bibliografia básica. Se indicado
menos de 3, devolver ao coordenador do curso para totalizar 3 títulos.
Se mais de 3 títulos forem indicados, utilizar os 3 títulos com maior número de exemplares e
considerar os demais como bibliografia complementar.
OBS: Na Bibliografia básica pode ser indicado apenas um título virtual por disciplina, porém na
Bibliografia Complementar e nos Periódicos os títulos virtuais são livres.

2) Quantidade de exemplares por título
1. Exemplo 1:
a. Para um curso que ofereça 10 disciplinas, com no mínimo 3 títulos indicados em
cada uma, com um total de exemplares por disciplina entre 10 e 25 e o total de
100 vagas totais anuais autorizadas para o curso atenderia ao indicador com o
critério de análise pertinente ao conceito 4. Exemplo:
DISCIPLINAS
1-XXXXXXXXXXXXXX
2-XXXXXXXXXXXXXX
3-XXXXXXXXXXXXXX
4-XXXXXXXXXXXXXX
5-XXXXXXXXXXXXXX
6-XXXXXXXXXXXXXX
7-XXXXXXXXXXXXXX
8-XXXXXXXXXXXXXX
9-XXXXXXXXXXXXXX
10-XXXXXXXXXXXX
Proporção Média de
Exemplares

TITULOS
3
4
6
3
6
5
3
4
3
5

EXEMPLARES
5+6+2= 13
2+5+3= 10
10+10+5= 25
2+5+3= 10
2+5+3= 10
2+5+3= 10
2+5+3=10
2+5+3=10
2+5+3=10
2+5+3=10

Número de VAGAS /Número total de
Exemplares
100/13=7,69
100/10=10
100/25=4
100/10=10
100/10=10
100/10=10
100/10=10
100/10=10
100/10=10
100/10=10
7,69+10+4+10+10+10+10+10+10+10=91,69
91,69(total de exemplares)/10 (número
Unidades curriculares)=9,69

de

O conceito do indicador neste caso será 4 considerando o descritor do critério de análise, onde “a
proporção média de um exemplar para a faixa de 5 a menos de 10 vagas anuais”.
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2. Exemplo 2:
a. Verificar se a disciplina atende mais de um curso para fazer o mesmo raciocínio.
b. Supondo que um segundo curso divida um título de uma disciplina do primeiro
curso. Este segundo curso tem 150 vagas anuais autorizadas. Exemplo:
DISCIPLINAS
1-XXXXXXXXXXXXXX
2-XXXXXXXXXXXXXX
3-XXXXXXXXXXXXXX
4-XXXXXXXXXXXXXX
5-XXXXXXXXXXXXXX
6-XXXXXXXXXXXXXX
7-XXXXXXXXXXXXXX
8-XXXXXXXXXXXXXX
9-XXXXXXXXXXXXXX
10-XXXXXXXXXXXXX
Proporção Média de
Exemplares

TITULOS

EXEMPLARES

3
4
6
3
6

5+6+2= 13
2+5+3= 10
10+10+5=25
2+5+3= 10
2+5+3= 10

1
5
3
4
3
5

5
2+5+3= 10
2+5+3=10
2+5+3=10
2+5+3=10
2+5+3=10

Número de VAGAS /Número total de
Exemplares
100/13=7,69
100/10=10
100/25=4
100/10=10
100/10=10
150/5=30
100/10=10
100/10=10
100/10=10
100/10=10
100/10=10
7,69+10+4+10+10+30+10+10+10+10+10=91,69
121,69(total de exemplares)/10 (número de
Unidades curriculares)=12,16

Neste exemplo a conceituação correta seria 3, pois a proporção média de um exemplar
para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais.
3.

Exemplo 3:
a. Um terceiro curso apresenta dois títulos usados por outros 2 cursos. Um título
usado na disciplina 3, com 10 exemplares já anteriormente computados para 120
vagas e o outro título de outro curso, na disciplina 6, com 3 exemplares já
computados, para 180 vagas. O calculo deverá ser:
DISCIPLINAS

TITULOS

1-XXXXXXXXXXXXXX
2-XXXXXXXXXXXXXX
3-XXXXXXXXXXXXXX

3
4
6

4-XXXXXXXXXXXXXX
5-XXXXXXXXXXXXXX

3
6

6-XXXXXXXXXXXXXX
7-XXXXXXXXXXXXXX
8-XXXXXXXXXXXXXX
9-XXXXXXXXXXXXXX
10-XXXXXXXXXXXXX
Proporção Média de
Exemplares

5
3
4
3
5

EXEMPLARES
5+6+2= 13
2+5+3= 10
10+10+5=25
10
2+5+3= 10
2+5+3= 10
3
2+5+3= 10
2+5+3=10
2+5+3=10
2+5+3=10
2+5+3=10

Número de VAGAS /Número total de
Exemplares
100/13=7,69
100/10=10
100/25=4
120/10=12
100/10=10
100/10=10
180/3=60
100/10=10
100/10=10
100/10=10
100/10=10
100/10=10
163,69(total de exemplares)/10 (número de
Unidades curriculares)=16,36

Neste exemplo a conceituação correta seria 2, pois a proporção média de um exemplar
para a faixa de 15 a menos de 20 vagas anuais.
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4.

Exemplo: Curso Publicidade e Propaganda da ESPM São Paulo

O curso de Comunicação Social da ESPM São Paulo tem autorização para oferta de 500
(quinhentas) vagas totais anuais. Supondo o exemplo 1, que os títulos são utilizados apenas para
este curso, para obter conceito 3 na Bibliografia básica temos:
500 vagas anuais dividido por 14 (de 10 a menos de 15 vagas anuais) = 35,7
Cada disciplina deve ter 36 exemplares disponíveis, em média 12 exemplares de cada
título indicado. A quantidade de exemplares de cada titulo pode variar, desde que tenha
no mínimo 3 exemplares de um titulo indicado. Exs:
Titulo 1 – 20
Titulo 2 - 8
Titulo 3 - 8
36
Ou
Titulo 1 – 16
Titulo 2 - 10
Titulo 3 - 10
36
Ou
Titulo 1 – 23
Titulo 2 - 10
Titulo 3 - 3
36
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