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Arcoverde, 02 de fevereiro de 2022 

 

Comunicado Interno nº 001 / 2022  

POLÍTICA PARA AQUISIÇÃO, EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DA 

BIBLIOTECA DA FACCON.  

 

1.  OBJETIVO  

Estabelecer a política institucional para a aquisição, expansão e atualização do acervo 

para os Cursos de Graduação, Graduação tecnológica e PósGraduação.  

 

2. INDICAÇÃO  

O acervo das Bibliotecas, incluindo livros básicos, complementares e bases de dados, 

será adquirido levando-se em consideração as propostas pedagógicas dos Cursos e as 

indicações do NDE e dos Coordenadores e de seus colegiados.  

O acervo será estruturado com a finalidade de atender às necessidades informacionais 

de todos os usuários que o utilizam, sempre visando a melhoria contínua, com ênfase 

na qualidade do material disponibilizado para apoiar os processos voltados ao 

atendimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com a proposta 

pedagógica prevista nos projetos pedagógicos de cada curso oferecido pela Instituição, 

norteados por estudos sistemáticos e periódicos.  

 

3. COORDENAÇÃO  

A Biblioteca da FACCON coordenará a aquisição do acervo e informará a necessidade 

de aquisição ao Diretor Acadêmico, através do plano de contingência do acervo. 

 

4. PLANEJAMENTO  

 

4.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA  

A previsão orçamentária, baseada nas indicações do NDE e dos Coordenadores dos 

Cursos e de seus colegiados, será elaborada, anualmente, pelos diretores e 

encaminhada à aprovação da Mantenedora. A aquisição será efetuada semestralmente, 

salvo em casos de demanda não previstas.  

 

A previsão orçamentária considerará:  
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4.1.1 LIVROS  

O controle da bibliografia de cada curso e a quantidade de exemplares a serem 

adquiridos, no início de cada semestre, levará em conta o período acadêmico vigente 

do curso.  

O acervo deve ter atenção constante para não ficar defasado ou deixar de atender aos 

discentes em termos de qualidade e quantidade de títulos e em relação ao total de 

exemplares ou assinatura de bibliotecas virtuais. 

 

4.2. DISPONIBILIZAÇÃO DA VERBA  

A verba para a aquisição do acervo da Biblioteca ficará alocada na Direção Geral. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

O presente comunicado entra em vigor a partir desta data. 


