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Solicitação de aquisição?
Toda pessoa com vínculo ativo com a UFSM (discentes, 

docentes e técnicos administrativos em Educação) pode sugerir a 

compra de obras para as bibliotecas.

Use o formulário para fazer a solicitação e 

acompanhar seu andamento.

Chame uma reunião com a equipe do Núcleo de 

Aquisição caso tenha uma demanda específica!

(55) 3220-8649

aquisicaobc@ufsm.br



Lembre-se

➔ Relevância
A obra é relevante e seu autor é 
reconhecido na área em que 
atua? 

➔ Atualidade
A obra é atual ou tem uma nova 
edição?

➔ Disponibilidade
A obra está disponível para compra? 
Ou ela está esgotada e só pode ser 
obtida através de sebos?



Onde encontrar o formulário de solicitação

No site da UFSM

http://www.ufsm.br

Na página das Bibliotecas

http://www.ufsm.br/biblioteca



No Portal Biblioteca

Atenção

Minhas solicitações: 
acompanhe o andamento 
do que você já solicitou.

Nova solicitação: sugira 
a compra de uma obra 
para as bibliotecas.

Últimas obras 
adquiridas: relatório das 
últimas compras 
recebidas e tombadas



Formulário de solicitação



Campos obrigatórios

Título: identificação da obra;

Editora: quem produziu a obra;

Procedência: obra nacional ou 
estrangeira;

Número de exemplares:
quantidade desejada ou ideal;

Localização: qual é a biblioteca 
que deve acolher a obra;

Observação: justificativa e link 
para a obra no site da editora ou 
grande livraria.



Minhas solicitações

Situações possíveis

Encaminhado para 
aquisição: seu pedido foi 
recebido e será avaliado;

Em análise: o pedido está 
sendo avaliado;

Adquirido: a obra foi 
comprada! Em breve 
chegará nas bibliotecas 
da UFSM!

Esgotado: a obra não 
está mais disponível para 
venda;

Não localizado: a obra 
não foi localizada para 
compra.

Abrir registro

Revise os dados da 
solicitação e confira o  
parecer das bibliotecas 
(se já houver)



Abrir registro para verificar o parecer (se houver)

Outras situações 
possíveis

Online: a obra solicitada está 
disponível como e-book 
através do catálogo da 
UFSM ou na internet como 
acesso aberto*;

Adquirido parcialmente: a 
obra foi comprada, mas em 
uma quantidade menor do 
que a desejada por quem a 
solicitou.

* Cuidado com a pirataria: muitas 
obras são liberadas na internet como 
cópias piratas, o que é ilegal. Sempre 
verifique se a publicação é legal.



E-mail automático sobre mudança na situação

Atualizações por e-mail

O CPD dispara e-mails 
automaticamente para a 
pessoa solicitante sempre que 
a situação da sugestão for 
alterada!

Garanta que seu e-mail 
pessoal esteja atualizado 
junto ao DERCA ou à PROGEP.



Contate-nos!
A equipe do Núcleo de Aquisição está à 
disposição para tirar dúvidas sobre o 
processo de sugestão e de aquisição de 
material bibliográfico para as bibliotecas da 
UFSM.

Biblioteca Central, prédio 30
De segundas a sextas-feiras, das 7h30 às 19h30
(55) 3220-8649
aquisicaobc@ufsm.br


