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Objetivo

 Apresentar o relato do desenvolvimento de

uma política de gestão de estoques de

informação com base na proposta de Correa

(2013).



Justificativa

 Atual contexto com uma diversidade de

fontes de informação em diferentes suportes

e mídias.

 Necessidade de atualização da antiga

Política de FDC da Rede de Bibliotecas do

Senac SC para uma Política de GEI.



Processos e Política de FDC

 Estudo de comunidade

 Políticas de seleção

 Seleção

 Aquisição

 Avaliação

 Desbastamento e descarte

Weitzel (2006)



Modelo de Política de GEI 

proposto por Correa (2013)

 Informações institucionais.

 Informações da unidade de informação.

 Definição, importância e objetivos da política,

estudo de comunidade enquanto base para

tomada de decisões.

 Estoques de informação.

 Aquisição.

 Avaliação qualitativas e quantitativas.



 Desbastamento: remanejamento e descarte.

 Biblioteca 2.0 e repositório institucional 

(políticas, critérios e responsáveis).

 Conservação/restauração (políticas, 

responsáveis).

 Revisão da política (previsão).

 Modelos de correspondências (documentos 

administrativos) e formulários diversos.

Modelo de Política de GEI 

proposto por Correa (2013)



Rede de Bibliotecas Senac SC

http://www.sc.senac.br/biblioteca/

Política de GEI para a Rede



Os critérios analisados na seleção desse 

acervo são:

 Qualidade do conteúdo.

 Características físicas

 Autoridade (autor/editora): Formação, reputação, 

vinculação institucional, trabalhos anteriores;

 Acessibilidade do idioma;

 Qualidade visual e auditiva de materiais especiais;

 Adequação ao usuário (nível de compreensão, idade, 

desenvolvimento intelectual);

 Termo de recebimento de trabalhos acadêmicos;

 Valores financeiros: Custos de aquisição e 

manutenção



Instrumentos para seleção adotados na 

Rede de Bibliotecas do Senac SC

 Catálogos de editoras (impressos e online),

sites de editoras para assinatura de

periódicos, demonstrações em eventos dos

fornecedores de bases de dados e e-books.



Identificação dos responsáveis pela 

seleção de materiais na Rede Senac SC
Quantidade de 

representantes

Setor/Área Atribuições

1 Biblioteca Coordenação da seleção

1 cursos de 

graduação 

Indicar e analisar obras 

para o acervo

1 cursos de pós-

graduação

Indicar e analisar obras 

para o acervo

1 cursos técnicos Indicar e analisar obras 

para o acervo

1 cursos livres Indicar e analisar obras 

para o acervo

1 pedagogo Indicar e analisar obras 

para o acervo



Aquisição 

 A gestão desse processo envolve controle de

gastos, trâmites burocráticos, dotações

orçamentárias, gerenciamento do serviço de

permuta e doações, entre outras

responsabilidades afins, como a seleção de

fornecedores e a duplicação de pedidos

comprovam a necessidade de ter um

processo de aquisição mapeado para facilitar

o gerenciamento dos stakeholders.



Critérios para avaliação na 

Rede de Bibliotecas Senac SC

 Para avaliação de obras impressas,

recomenda-se usar os critérios de Silberger

(1990): propósito, perfil, público-alvo, suporte

físico, extensão, alcance, idiomas, limite

geográfico, dados, arranjo, autoridade, data,

acesso, encadernação/papel/capa/

diagramação, forma de atualização,

características especiais.



Critérios para avaliação na 

Rede de Bibliotecas Senac SC

 Em relação às obras eletrônicas, os critérios

para avaliação segundo Tomael et al (2001)

são: informações de identificação do

material, consistência da informação,

confiabilidade da informação, adequação da

fonte, links, facilidade de uso, layout da fonte,

restrições percebidas, suporte ao usuário,

outras informações percebidas.



Critérios para descarte e desbaste na 

Rede de Bibliotecas do Senac SC

• Condições físicas

• Duplicata e o uso

• Valor e qualidade

• Atualização



Recomendações para 

conservação, preservação e 

restauração na Rede Senac SC

 Agentes físicos

 Agentes biológicos

 Agentes químicos

 Ação humana

 Preservação digital



Avaliação da Política de GEI

 A avaliação das diretrizes deve ser realizada

anualmente durante as reuniões de

planejamento da Rede de Bibliotecas Senac

Santa Catarina.



 O único tópico proposto por Corrêa

(2013) que não foi abordado nessa

versão da política são os critérios da

gestão de coleções da biblioteca 2.0 e

repositório institucional, pois o mesmo

está em fase de projeto e será

implementado somente a partir de 2015

pelas bibliotecas que compõem a Rede

de Bibliotecas do Senac Santa Catarina.



Considerações finais

Identificação dos pontos fortes e fracos da coleção.

Qualidade e a obsolescência da coleção.

Interesses dos clientes.

Importância de critérios, responsáveis, metas e foco na 

gestão dos estoques de informação

Necessidade de otimização de recursos financeiros.
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