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PLANO DE ENSINO 2018.1 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: CIN5024 - FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 
Carga Horária: 72 h/a semestrais - 4 h/a semanais 
Oferta: 7a fase do Curso de Biblioteconomia 
Dia e Horário: Quartas-feiras, das 18h30min às 22h  
Professora: Jimena de Mello Heredia - jimena.cin.ufsc@gmail.com 
 
1 EMENTA:  
Trata o processo de desenvolvimento de coleções como atividade de planejamento nas unidades de              
informação. Discute princípios para a formação e desenvolvimento de coleção dando ênfase às políticas,              
métodos, técnicas e procedimentos aplicáveis ao processo. 
 
2 OBJETIVOS 
2.1 Objetivo Geral  
Compreender o processo de formação e desenvolvimento de coleções nas unidades de informação, definir              
políticas e aplicar métodos e técnicas pertinentes. 
 
2.2  Objetivos Específicos  
2.2.1 Definir políticas de formação e desenvolvimento de coleções; 
2.2.2 Reconhecer o processo de seleção de coleções como atividade intelectual e técnica; 
2.2.3 Identificar modalidades e procedimentos de aquisição de diferentes tipos de materiais em diferentes 

unidades de informação; 
2.2.4 Aplicar os critérios adequados para a avaliação de coleções; 
2.2.5 Identificar as estratégias do desbastamento de materiais; 
2.2.8 Identificar as estratégias de conservação de materiais. 
 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
3.1 A COLEÇÃO  
3.1.1 Planejamento da coleção  
3.1.2 Coleção pública x coleção privada 
3.1.3 Coleção impressa x coleção digital 
3.1.4 A importância da comunidade no processo de formação de coleções 
3.1.5 O estudo de comunidade 
3.1.6 A responsabilidade dos bibliotecários 
3.1.7 Políticas de formação e desenvolvimento de coleções 
3.1.8 Tecnologias disponíveis 
  
3.2 O PROCESSO DE SELEÇÃO  
3.2.1 A seleção como processo intelectual e técnico  
3.2.2 Políticas de seleção 
3.2.2.1 Censura e ética 
3.2.2.2 Critérios de seleção aplicáveis por documento,  tipos de  materiais, assuntos e unidades de informação 
3.2.2.3 Direitos autorais 
3.2.3 Características da seleção em unidades isoladas e em redes 
3.2.4 Fontes de informação para seleção  
 
3.3  O PROCESSO DE  AQUISIÇÃO  
3.3.1 Modalidades de aquisição 



 

3.3.2 Aquisição planificada, consórcios e comutação bibliográfica 
3.3.3 Recursos, procedimentos e legislação 
3.3.4 Políticas de aquisição  
 
3.4 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO  
3.4.1 Princípios da avaliação  
Métodos qualitativos e quantitativos 
 
3.5 O PROCESSO DE DESBASTAMENTO E CONSERVAÇÃO  
3.5.1 Políticas de desbastamento 
3.5.2 Formas e procedimentos de remanejamento, descarte, doação 
3.5.3 Políticas de conservação 
3.5.4 Formas de conservação e preservação 
3.5.4.1 Medidas de conservação 
3.5.4.2 Segurança da coleção 
 

4 METODOLOGIA  

Aulas expositivas e dialogadas. Seminários. Debates. Análises de textos e artigos. Visitas orientadas a              
bibliotecas/unidades de informação. Aulas práticas junto aos laboratórios do CIN e Bibliotecas de Florianópolis.              
A critério da professora poderão haver palestras sobre a disciplina.  
 
5 AVALIAÇÃO   

Para fins de avaliação, serão consideradas as seguintes notas: 
a)Socialização de leituras e atividades práticas (peso = 65%)  
b) Trabalho final - trabalho monográfico e socialização dos resultados em sala de aula (peso = 35%) 
 
O trabalho final em formato monográfico devidamente normalizado contendo entre 15 e 20 páginas, excluídas               
as partes pré-textuais, feito em equipe. 
 
OBS.: Conforme a Resolução n. 017/Cun/97, de 30/09/97, é obrigatória a frequência de 75%, havendo               
tolerância de 10 minutos de atraso na 1a aula. 

Em casos de falta em dias de avaliação (trabalho), encaminhar justificativa e pedido formal para realização de                 
segunda chamada à Chefia do Departamento, no prazo de três dias. 

Atendimentos podem ser agendados pelo e-mail: jimena.cin.ufsc@gmail.com 
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DIAS 

LETIVOS CONTEÚDO/AVALIAÇÕES 

28/02 Apresentação da disciplina e plano de ensino. 
 

07/03 
A Coleção: planejamento 
Características das coleções 

14/03 Coleção Pública e Privada 
Coleção: Impressa e Digital 

21/03 Comunidade e bibliotecários  
28/03 Critérios de seleção 
04/04 Obras polêmicas. Seleção de multimeios 

11/04 

Modalidades de aquisição.  
Aquisição de periódicos. 
Aquisição planificada, consórcios e comutação bibliográfica. 
Políticas de Aquisição 
Processo de desbastamento e  conservação 
Políticas, formas medidas de conservação e segurança da Coleção  

18/04 
Direitos autorais. 
Processo de avaliação da coleção: princípios e Métodos qualitativos e quantitativos. 
Política de Formação e Desenvolvimento de Coleções. 

25/04 

Texto 01- Desenvolvimento de coleções: uma nova visão para o planejamento de 
recursos informacionais. 
http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/viewArticle/512  
Texto 02 -  Seleção de coleções de livros digitais nas universidades públicas brasileiras 
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http://www.brapci.ufpr.br/brapci/index.php/article/download/42182  
 
Texto 03  - Proposta de uma política de formação e desenvolvimento de coleções: 
Biblioteca do Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Nilópolis. 
https://anaiscbbd.emnuvens.com.br/anais/article/view/1438/1439 
 

02/05 

Política de Formação e Desenvolvimento BU/UFSC: histórico, manual de processo          
técnico, diretrizes do setor para aquisição, seleção e desbaste, processamento técnico e            
físico. 
Bibliotecária Manoela 

09/05 

Texto 04 - A contribuição da gestão de coleções em bibliotecas universitárias para a              
formação do aluno de biblioteconomia 
https://portal.febab.org.br/anais/article/viewFile/1484/1485 
 
Texto 05 - Desenvolvimento de coleções para pessoas com deficiência visual no 
sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Ceará  
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/7239/1/2012_eve_cssousa.pdf 
 
Texto 06 - Censura e seleção de materiais em bibliotecas: o despreparo dos             
bibliotecários brasileiros  
http://revista.ibict.br/ciinf/article/viewFile/266/266 

16/05 

Texto 07 - O Desenvolvimento de Coleções e o livro eletrônico: desafios para o 
profissional da informação 
http://www.2erebd.ufscar.br/index.php/erebd/erebd/paper/viewFile/55/16 
 
Texto 08 - Formação e desenvolvimento de coleções em bibliotecas especializadas 
http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/463/1468 
 
Texto 09 - Política de desenvolvimento de coleções para documentos eletrônicos:            
tendências nacionais e internacionais. 
http://www.redalyc.org/pdf/147/14723061005.pdf 
 

23/05 

Texto 10  -  Desenvolvimento e implementação de uma política de desbaste 
https://portal.febab.org.br/anais/article/viewFile/1620/1621 
 
Texto 11 - A importância dos estudos métricos da informação na construção de             
indicadores para a formação e desenvolvimento de coleções. 
 http://www.brapci.ufpr.br/brapci/v/a/23212 
 
Texto 12 - Desafios para a biblioteca pública no processo de planejamento da formação 
e desenvolvimento do acervo 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2017v22n48p15  
 

30/05 

Texto 13 - O contexto organizacional e seus reflexos no desenvolvimento de coleções: 
um estudo à luz das diferentes modalidades de bibliotecas 
https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1267 
 
Texto 14 - Modelos de negócio para aquisição de livros eletrônicos: uma revisão de 
 literatura 
https://revistas.ufrj.br/index.php/rca/article/view/2938 
 
Texto 15 - Weeding and disposal in Academic Libraries: mapping of scientif production 
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/bjis/article/view/2146/2376  
 

06/06 
Texto 16 - Política de seleção para incubadora de empresas: princípios, critérios e 
diretrizes 
http://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/article/view/173  
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Texto 17 - Desafios para a gestão de coleções de periódicos científicos 
http://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/article/view/82  
Texto 18 - Modelos de negócio para aquisição de livros eletrônicos: uma revisão de              
literatura 
https://revistas.ufrj.br/index.php/rca/article/view/2938  

13/06 Desenvolvimento trabalho final 
20/06 Apresentação do trabalho Final 
27/06 Recuperação  
04/07 Entrega resultados finais 
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