PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO

O CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA 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 do CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA, e
a sua permanente atualização.
A aquisição inicial do acervo bibliográfico do CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA
BAHIA 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 do CENTRO
UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA.
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;
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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
Reitor, 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, o CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIAL
DA BAHIA optou por adotar uma biblioteca digital para viabilizar o acesso ao acervo
bibliográfico de seus cursos. Dessa forma, foi contratada a assinatura da MINHA
BIBLIOTECA e da BIBLIOTECA VIRTUAL DA PEARSON
A MINHA BIBLIOTECA e a PEARSON são plataformas digitais de títulos técnicos e
acadêmicos que congregam milhares de títulos das principais editoras do país.
Totalmente online, a MINHA BIBLIOTECA e a PEARSON podem ser acessadas em
qualquer hora e lugar, em microcomputadores ou smartphones.
Os títulos são organizados por CATÁLOGOS:

LIVROS POR ÁREA DE CONHECIMENTO
ÁREAS

TÍTULOS
Mais de 2.500 títulos / e-

Ciências da Saúde

books acadêmicos dos

(Catálogo de Saúde)

principais autores na área
de saúde

EXEMPLARES
Disponíveis os acessos
individuais, conforme
número de alunos

Ciências Jurídicas,

Mais de 2.500 títulos /e-

Disponíveis os acessos

Humanas e Sociais

books acadêmicos dos

individuais, conforme

(Catálogo Jurídico)

principais autores na área

número de alunos

2

LIVROS POR ÁREA DE CONHECIMENTO
ÁREAS

TÍTULOS

EXEMPLARES

jurídica, de humanas e
sociais
Mais de 2.500 títulos /eCiências Exatas e da Terra

books acadêmicos dos
principais autores de
ciências exatas e da terra
Mais de 1.500 títulos /e-

Pedagógica, Artes e Letras

books acadêmicos dos
principais autores da área
pedagógica, artes e letras

Disponíveis os acessos
individuais, conforme
número de alunos

Disponíveis os acessos
individuais, conforme
número de alunos
Acessos Individuais,

TOTAL

Mais de 8.500 Títulos

conforme número de
alunos

Na MINHA BIBLIOTECA e na PEARSON a acessibilidade é uma característica
essencial, que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por meio dela é
possível a pessoas com deficiências ou limitações físicas a participação em atividades,
serviços, produtos e informações, inclusive nos sistemas de tecnologia e comunicação.
Na MINHA BIBLIOTECA e na PEARSON a política de aquisição, expansão e
atualização do acervo dar-se-á de forma contínua e inovadora, a partir da inserção de
novos títulos e atualização de edições de outros já existentes.
Para a implementação do plano de atualização do acervo, CENTRO
UNIVERSITÁRIO SOCIAL DA BAHIA disponibiliza, anualmente, percentual de sua receita
para investimento no acervo bibliográfico.
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