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Comunidade acadêmica: sugerir 
e solicitar títulos
Biblioteca local: selecionar e 
avaliar
Núcleo de Aquisição: comprar e 
tombar como patrimônio
PROPLAN e Unidade de Ensino: 
disponibilizar orçamento



Contexto
➔ Orçamento

Recurso da PROPLAN: uso geral, 
atendimento de solicitações em ordem 
cronológica
Recurso do Centro de Ensino: uso para 
o curso/acervo com prioridade

➔ Licitação
Uma vez ao ano, mas apenas quando há 
recurso

➔ Sugestão de planejamento
Primeiro as solicitações, depois o 
recurso, então  a compra e 
catalogação, e, enfim, alterações nas 
bibliografias



Processo simplificado

Solicitação Avaliação Pesquisa

Comunidade
Pedidos lançados no Portal Biblioteca: 

docentes, bolsistas, discentes, TAEs…

Biblioteca local
Aceite ou recusa justificada das 

solicitações, confirmação do 

número de exemplares

Fluxo detalhado no Portal de Processos

Aquisição

Verificação bibliográfica e 

verificação de disponibilidade 



Processo simplificado

Compra Processamento técnico Disponibilização

Aquisição
Definição do fornecedor, cotação, autorização de 

fornecimento, verificação física, tombamento…

Biblioteca local
Catalogação, etiquetagem, sistema de 

segurança, guarda nas prateleiras…

Fluxo detalhado no Portal de Processos

Comunidade
Exemplares podem ser 

pesquisados e consultados 



Quanto tempo demora?

O melhor é o 
planejamento

Prazos da 
licitação 
definidos em 
lei e edital
8.666/1993

Demanda 
interna de 
serviço das 
bibliotecas



Sugestão de metodologia para bibliografias

Confira o tutorial para nova solicitação de aquisição no site das bibliotecas

• Manter contato com a biblioteca local
• Identificar se os títulos estão disponíveis nas respectivas editoras
• Se for urgente/prioridade: recurso da Unidade de Ensino
• Solicitar (através do formulário) e aguardar processo de compra
• Acompanhar: Portal Biblioteca e e-mails automáticos
• Após os livros estarem comprados e disponíveis, alterar bibliografias



Contate-nos!

A equipe do Núcleo de Aquisição está à 
disposição em 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


