
Plano de Atualização do Acervo

A FACULDADE ANCLIVEPA possui plano de atualização do acervo, considerando a

alocação de recursos, ações corretivas associadas ao acompanhamento e à avaliação do

acervo pela comunidade acadêmica.

O plano de atualização do acervo contempla os procedimentos para a aquisições da

bibliografia básica e complementar indicada para os componentes curriculares que

integram a matriz curricular dos cursos da FACULDADE ANCLIVEPA, e a sua permanente

atualização.

A aquisição inicial do acervo bibliográfico da FACULDADE ANCLIVEPA ocorre a

partir de análise dos planos de ensino elaborados pelos professores para os

componentes curriculares de suas responsabilidades, dos quais serão extraídos os

títulos a serem adquiridos.

Semestralmente, os professores devem apresentar os planos de ensino para que

seja procedida a aquisição e/ou atualização dos títulos.

Adicionalmente, os Coordenadores de Curso devem indicar obras de referência que

são adquiridas para complementar o acervo bibliográfico da FACULDADE ANCLIVEPA.

O corpo discente pode contribuir para a composição do acervo bibliográfico

indicando obras de interesse, mediante preenchimento de formulário específico na

biblioteca. As sugestões são encaminhadas aos Coordenadores de Curso para avaliação, e

se deferidas, são encaminhadas para aquisição, observadas a disponibilidade

orçamentária.

A atualização visando à renovação permanente do acervo, é adotada com base nas

seguintes estratégias:

● Levantamento pelos Núcleos Docentes Estruturantes de cursos e validação pelos

respectivos Colegiados de Curso, de atualizações de títulos para as disciplinas já em

funcionamento, a partir dos planos de ensino;



● Em razão de necessidades destinadas a subsidiar projetos de iniciação científica

e extensão;

● Por solicitação dos Coordenadores de Curso e corpo discente;

● Em razão de novas edições de títulos disponíveis no acervo da biblioteca.

A biblioteca anualmente faz avaliação da utilização do acervo para tomada de

decisões para a renovação dos mesmos, e encaminhar as demandas necessárias ao

Diretor, a quem compete proceder a aquisição dos títulos. A biblioteca é responsável por

acompanhar todo o processo de aquisição, desde a cotação até o recebimento e

conferência das publicações.

Considerando a necessidade de constante atualização do acervo bibliográfico,

assim como facilidades oferecidas pela tecnologia, a FACULDADE ANCLIVEPA optou por

utilizar uma biblioteca digital para viabilizar o acesso ao acervo bibliográfico de seus

cursos. Dessa forma, foi contratada a assinatura da MINHA BIBLIOTECA

Para a implementação do plano de atualização do acervo, a FACULDADE

ANCLIVEPA disponibiliza, anualmente, percentual de sua receita para investimento no

acervo bibliográfico.


