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RESUMO

A definição sobre as prioridades no uso dos recursos públicos deve permear a tomada de
decisão em entidades da administração pública. Nas bibliotecas de universidades federais, a
alocação desses recursos para a aquisição de acervo bibliográfico precisa garantir a eficiência
do gasto público. O objetivo deste trabalho foi verificar a adequação do acervo adquirido aos
Programas  Pedagógicos  Curriculares  (PPCs)  dos  cursos  de  graduação  dos  campi Unaí  e
Janaúba  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  (UFVJM)  e  a
utilização dos exemplares adquiridos, a fim de analisar a eficiência das aquisições de material
bibliográfico durante o  período de expansão das Universidades Federais. Foi  realizado um
estudo  de  caso exploratório  e  descritivo,  de  abordagem  e  análise  de  dados  quantitativa-
qualitativa,  utilizando-se  de levantamento  bibliográfico,  documental  e  investigação  em
campo.  A  adequação  dos  títulos  adquiridos  às  bibliografias  dos  PPCs  associada  aos
empréstimos dos exemplares pôde determinar o grau de eficiência da aquisição dos materiais
bibliográficos.  Os  resultados  da  pesquisa  demonstraram que  grande  parte  dos  títulos  foi
adquirida em consonância com as bibliografias dos PPCs, mas vários exemplares não foram
emprestados, indicando eficiência na aquisição em relação aos títulos e necessidade de ajustes
no tocante ao número de exemplares adquiridos. Também indicaram que as  motivações dos
usuários para realizar empréstimos estão relacionadas à preferência pelo livro de papel e as
motivações para deixar de fazê-los estão relacionadas à política de multas da biblioteca, à
indisponibilidade de livros  solicitados  pelos professores e  à  possibilidade de encontrar  os
livros na internet. Os resultados também apontaram que o acervo precisa de mais exemplares
de determinados títulos para atender à demanda. As conclusões apontam que as bibliotecas de
universidades federais devem desenvolver estratégias para a aplicação e a gestão dos recursos
públicos,  visando  a  eficiência  do  gasto  público  e  o  atendimento  das  necessidades  da
comunidade acadêmica.

Palavras-Chaves:  Eficiência  do  gasto  público.  Expansão  das  Universidades  Federais.
Bibliotecas universitárias. Aquisição de acervo bibliográfico.



ABSTRACT 

The definition of priorities in the use of public resources should permeate decision making in
public administration entities. In federal universities libraries, the allocation of these resources
in bibliographic collection acquisition must guarantee the efficiency of public spending. The
objective of this work was to verify the appropriateness of the bibliographic acquisition to the
Curricular  Pedagogical  Programs  (PPPs)  of  undergraduate  courses  in  Unaí  and  Janaúba
campuses of Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) and the use
of  acquired  books  in  order  to  analyze  the  bibliographic  acquisition  efficiency during  the
period  of  Federal  Universities  expansion.  An exploratory  and  descriptive  case  study was
carried out,  approaching and analyzing quantitative-qualitative data,  using bibliographical,
documentary and field research. The adequacy of acquired titles to the PPP´s bibliographies
associated to the books uses could determine the acquisition efficiency. The results of the
research showed that most of the titles were acquired in line with the PPP´s bibliographies,
but several books were not lent, indicating efficiency in the acquisition in relation to the titles
and the need for adjustments in the number of books acquired.  They also indicated that the
motivations of the users to make loans are related to the preference for books in paper and the
motivations to stop doing them are related to the library´s fines policy, the unavailability of
books requested by the teachers and the possibility of finding the books on the Internet. The
results also pointed out that the acquis needs more copies of certain books to meet demand.
The conclusions point out that the libraries of federal universities must develop strategies for
the application and management of public resources, aiming at public spending efficiency and
meeting the academic community needs.

Keywords: Public spending efficiency. Federal Universities Expansion. University libraries.
Bibliographic collection acquisition.
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1 INTRODUÇÃO

Desde a aprovação da Emenda Constitucional nº 19, em 1998, os órgãos e entidades

vinculados à administração pública brasileira passaram a atuar sob o imperativo do princípio

da eficiência. A consolidação de metas de eficiência perpassa por práticas de planejamento e

decisões  sobre  a  utilização  dos  recursos  públicos,  que  devem  levar  em  consideração  os

resultados que serão alcançados com a gestão desses recursos.

As  Universidades  Federais  fazem  parte  da  administração  pública indireta,

constituindo-se, como fundações ou autarquias. Apesar de inseridas em diferentes realidades

organizacionais, com peculiaridades administrativas e técnicas, as bibliotecas universitárias

vinculadas  a  essas  instituições  possuem  um  núcleo  comum  de  ações  que  demandam

atividades  gerenciais  semelhantes  para  possibilitar  a  consecução  de  seu  objetivo  final:

oferecer suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade.

Tais atividades  influenciam na qualidade da prestação dos  serviços  aos  usuários,  além de

serem determinantes para a utilização racional de recursos financeiros.

O modelo  de  gestão  da administração pública  atual  –  chamado de “administração

gerencial”  -  foi  inaugurado no Brasil  a  partir  da introdução do princípio da eficiência na

Constituição Federal de 1988 (CF/88),  pela Emenda Constitucional 19/1998. Esse modelo

instituiu  conceitos  gerenciais  aplicáveis  aos  órgãos  inseridos  no  âmbito  da  administração

pública, incluindo as universidades federais e, por extensão, as suas bibliotecas.

Por essa razão, as bibliotecas vinculadas às entidades integrantes da administração

pública devem ser orientadas para a utilização racional e para a otimização da aplicação das

verbas públicas destinadas à aquisição de material bibliográfico para a composição do acervo,

estabelecendo prioridades e buscando atingir as metas estabelecidas na política de formação e

desenvolvimento da coleção, de maneira a permitir o crescimento coerente e harmonioso do

acervo  e  a  formação  de  uma  coleção  consistente  e  equilibrada  em  todas  as  áreas  do

conhecimento, habilitada a atender às exigências, expectativas e necessidades informacionais

da comunidade acadêmica.

O  alcance  de  maior  eficiência  no  gasto  público  –  e,  espera-se,  com  isso,  maior

qualidade - exige mudanças nos procedimentos que orientam as decisões sobre o uso dos

recursos  públicos.  Por  isso,  é  importante  empreender  um  processo  de  modificação  dos
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procedimentos e práticas já enraizados na cultura da instituição e pelos gestores, por meio da

promoção de mudanças que se alinhem no sentido de promover a melhoria e a qualidade do

gasto  público  e  do  desempenho  dos  serviços  oferecidos  à  comunidade.  Desse  modo,  é

possível aumentar a eficiência no uso dos recursos e no alcance de metas e, assim, promover

um aumento na qualidade do gasto público e a consequente melhoria no atendimento das

necessidades da sociedade.

O planejamento, o estabelecimento de critérios adequados e realização constante de

avaliações contribuem para promover as adequações e os ajustes necessários nos processos de

seleção e aquisição de materiais bibliográficos, com vistas a manter sempre a qualidade do

acervo e da prestação dos serviços. Só assim será possível responder à pergunta de Vergueiro

(1993, p. 19): "Afinal, estão as coleções sendo realmente desenvolvidas com critérios neste

país? Estão elas seguindo qualquer tipo de parâmetro para seu desenvolvimento?"

Em  se  tratando  de  coleções  formadas  em  um  contexto  de  expansão  como  foi  o

Programa  de  Apoio  a  Planos  de  Reestruturação  e  Expansão  das  Universidades  Federais

(Reuni),  o  questionamento  de  Vergueiro  torna-se  atual  e  ainda  mais  relevante.  O  Reuni

significou um momento único de crescimento e de investimentos públicos nas instituições

federais de ensino superior e, consequentemente, nas suas bibliotecas. A expansão exigiu a

adaptação a uma nova realidade, de crescimento acelerado do número de campi universitários,

de  alunos,  cursos,  programas  de  pesquisa  e,  consequentemente,  de  suas  demandas  por

infraestrutura e acervo.

As  bibliotecas  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri

(UFVJM) estão inseridas nesse contexto. A adesão da UFVJM ao Reuni – que serviu como

base para contextualizar este trabalho - teve como resultado a expansão dos  campi e cursos

oferecidos. O Reuni teve os seguintes efeitos nas bibliotecas da UFVJM: em 2008, havia

uma biblioteca,  que contava com 13.559 títulos e 42.869 exemplares;  ao final de 2014, a

UFVJM já contava com cinco bibliotecas, localizadas em quatro cidades de Minas Gerais

(Diamantina,  Teófilo  Otoni,  Unaí  e  Janaúba),  com um total  de  23.689  títulos  e  118.640

exemplares - um crescimento de 176,75% no número de exemplares. Em relação aos recursos

humanos, as bibliotecas contavam, em 2008, com 12 servidores e 4 terceirizados. Atualmente,

em 2018,  esses  números  são  de  26.501  títulos,  131.615  exemplares,  29  servidores  e  10

terceirizados.

Tal  situação  exigiu  respostas  imediatas  dos  gestores  das  bibliotecas,  em razão  da
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velocidade em que os recursos eram liberados e precisavam ser gastos com a aquisição de

material bibliográfico para a formação dos acervos das bibliotecas dos novos campi.

Assim,  diante  deste  cenário,  este  trabalho procurará  responder  à  seguinte  questão:

como  verificar as  medidas  de  eficiência  nos  processos  de  aquisição  de  acervos  pelas

bibliotecas da UFVJM em relação com os Programas Pedagógicos Curriculares (PPCs) dos

cursos de graduação?

O objetivo geral deste trabalho é verificar a adequação do acervo aos PPCs dos cursos

e  a  utilização  dos  materiais  adquiridos,  a  fim de  analisar  a  eficiência  das  aquisições  de

material bibliográfico nas bibliotecas da UFVJM, no contexto de expansão das universidades

federais, diante de seu real propósito, tomando como amostra os campi Unaí e Janaúba.

Os objetivos específicos são: a) realizar uma avaliação da aquisição do acervo das

bibliotecas  dos  campi  Unaí  e  Janaúba  da  UFVJM  durante  a  expansão;  b)  examinar  a

correspondência entre os títulos adquiridos e os Planos Pedagógicos Curriculares dos cursos

de  graduação dos  campi  Unaí  e  Janaúba;  c)  relacionar  os  processos  de modernização da

administração pública  com a gestão  do  acervo;  d)  elaborar  um indicador  para  análise  de

eficiência; e) identificar motivações dos usuários das bibliotecas para realizar empréstimos ou

deixar de fazê-los f) propor melhorias para as aquisições futuras; g) recomendar atuações para

melhorar os índices de empréstimos e, consequentemente, aumentar a eficiência.

Deve-se pressupor que os PPCs estão atualizados diante dos desafios apresentados

pelas  carreiras.  Vencida  esta  etapa,  a eficiência  do  gasto  com  a  aquisição  de  material

bibliográfico justifica-se pela necessidade de melhoria dos serviços e pelo incremento dos

níveis de qualidade do acervo oferecido ao público usuário da biblioteca, ao mesmo tempo em

que  racionaliza  a  utilização  dos  recursos  orçamentários  e  produz  resultados,  como  a

adequação do acervo aos PPCs dos cursos e o aumento da utilização dos materiais adquiridos.

Para  tanto,  foi  desenvolvida  pesquisa  exploratória  e  descritiva  de  abordagem

quantitativa-qualitativa,  cujo condão epistemológico é baseado no entendimento de que as

bibliotecas de universidades federais estão inseridas em um contexto de administração pública

que exige que os processos de desenvolvimento de suas coleções estejam de acordo com o

princípio  constitucional  da  eficiência.  Para  concretização  dos  objetivos,  foram realizadas

pesquisas bibliográfica, documental e de campo.

A dissertação está estruturada em sete capítulos:

O primeiro capítulo traz a introdução e os objetivos do trabalho.
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O  segundo  capítulo introduz  os  modelos  de  administração  pública  no  Brasil,

apresentando as bases do gerencialismo e as reformas administrativas que culminaram no

modelo gerencial atual, conceituando a eficiência e apresentando discussões sobre gestão para

resultados  no  serviço  público  e correlacionando o  custo  e  a  eficiência  no  gasto  público,

adentrando à esfera da racionalização do gasto e às noções de eficiência da gestão pública.

O  terceiro  capítulo apresenta  o  contexto  da  pesquisa,  caracterizando  e

contextualizando  as  universidades  federais  brasileiras na  administração  pública. Nesse

contexto,  aponta  uma  possível  relação entre a  reforma do Estado e  a  reforma do ensino

superior brasileiro, concretizada por meio do Programa de Reestruturação – Reuni.

O quarto capítulo introduz e conceitua as bibliotecas universitárias, apontando para a

formação  e  o  desenvolvimento  de  acervo  bibliográfico  e  a  importância  da  seleção  e  de

questões relativas à tomada de decisão para a aquisição e composição do acervo. Descreve a

importância das bibliotecas para a avaliação das universidades pelo Ministério da Educação

(MEC),  os  procedimentos  e  instrumentos  utilizados  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para avaliação das bibliotecas, em especial no

que se refere ao acervo.

No intuito de atender aos preceitos do método científico e a fim de dar consistência e

coerência a esta pesquisa, a metodologia utilizada para o seu desenvolvimento é apresentada

no  capítulo  cinco,  onde  é  realizada  a  classificação  do  tipo  de  pesquisa,  delimitados  seu

universo  e  amostra,  definidos  os  procedimentos  de  coleta  e  tratamento  dos  dados

demonstradas as limitações dos métodos aqui empregados.

Os  resultados  da  pesquisa  de  levantamento  de  dados  realizada  nas  bibliotecas

universitárias em análise estão indicados no capítulo seis, iniciando com uma apresentação da

UFVJM,  seu  histórico  e  a  sua  expansão  pelo  Reuni,  bem como apresenta  o  Sistema de

Bibliotecas e os impactos sofridos pelas bibliotecas em razão da expansão da universidade.

Apresenta, também, a análise dos dados coletados, apontando a correlação entre o valor gasto

pelas bibliotecas com a aquisição de material bibliográfico e os títulos constantes nos PPCs

dos  cursos  de  graduação da  UFVJM, por  meio  de  percentuais  de  adequação  do material

adquirido às bibliografias dos programas. Além disso, indica a correlação entre os exemplares

disponíveis e o número de empréstimos e renovações efetuados por exemplar, apresentando

os dados de utilização do acervo pelo público das bibliotecas analisadas.

Também  no  capítulo  sobre  os  resultados,  é  feita  uma  análise  das  respostas  dos
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questionários  que  procuraram  verificar  as  motivações  dos  usuários  pra  realizar  ou  não

empréstimos de livros nas bibliotecas, bem como as suas avaliações sobre a qualidade do

acervo.

As  conclusões  estão  apresentadas  no  capítulo  7  e  apontam que  as  bibliotecas  de

universidades federais devem desenvolver estratégias para a aplicação e a gestão dos recursos

públicos,  visando  a  eficiência  do  gasto  público  e  o  atendimento  das  necessidades  da

comunidade acadêmica. Também trazem recomendações à UFVJM para maior eficiência nas

aquisições  futuras  e  indicam a  contribuição  desse  estudo  para  composição  do  acervo  de

bibliotecas  universitárias  e  para  a  proposta  profissionalizante  do  Programa  de  Mestrado

Profissional em Administração Pública – Profiap. Por fim, as conclusões sugerem pesquisas

futuras nas áreas de gestão e avaliação do acervo e políticas para bibliotecas.
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2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA

Não é possível discorrer sobre eficiência na administração pública sem antes realizar

uma contextualização histórica dos  modelos e  das  reformas administrativas  no Brasil. De

maneira sintetizada, pode-se afirmar que três modelos consolidaram as fases da racionalidade

da  administração  pública  brasileira,  expressada  na  maneira  de  administrar  o  Estado:  o

patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo.

O patrimonialismo é uma estrutura de poder historicamente estabelecida pelo Estado

português  desde  os  tempos  imperiais,  associado  ao  clientelismo  e  ao  fisiologismo  e

caracterizado  principalmente  pela  apropriação  da  res  publica pela  res  principe,  isto  é,  o

patrimônio público confunde-se com o patrimônio do soberano. Nesse cenário, pode-se dizer

que o patrimonialismo não se preocupava em resguardar o patrimônio público dos interesses

privados mas, ao contrário, se ocupava da usurpação dos recursos públicos, em uma manifesta

fusão dos patrimônios público e privado (COSTIN, 2010; AIDAR et al, 2009; PATZLAFF,

2015). Resquícios de práticas patrimonialistas e de utilização da máquina pública em proveito

privado podem ser  observados ainda  hoje  na  administração pública  brasileira,  apesar  dos

inúmeros esforços empreendidos para a modernização das práticas de gestão.

Esse patrimonialismo presente em diversos órgãos da administração pública brasileira

tornou mais urgente a necessidade de modernização da gestão pública no Brasil, alavancada

pela percepção, na segunda metade do século XX – mais especificamente no governo Getúlio

Vargas -, da necessidade de criação de um Estado burocrata que fosse capaz de garantir o

desenvolvimento (EVANS, 1993). Dessa maneira, o modelo burocrático introduzido no Brasil

tinha como objetivo, ao menos teoricamente, “proteger os bens do Estado do patrimonialismo,

dotando o governo de maior capacidade gerencial para conduzir melhor os seus negócios e

atividades que emergiam da nova conjuntura” (PATZLAFF, 2015).

Esse  segundo  momento  da  administração  pública  brasileira  foi  subsidiado  nos

pressupostos de Max Weber e teve como foco a proteção do patrimônio público por meio da

separação entre espaço público e privado e a orientação para o funcionalismo, hierarquia,

formalismo baseado em regulamentos e impessoalidade (SANTOS, 2015), além da convicção

de  que  a  administração  burocrática  é  racional  em  razão  do  formalismo  impessoal  e  do

conhecimento técnico, que contribuem para o aumento da eficiência (CALDAS; FACHIN;
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FISCHER, 2010).

Dos  ideais  originais  de  Weber  foram  extraídos  os  princípios  definidores  da

administração  pública  racional-legal,  que  podem  ser  resumidos  em  três  termos:

impessoalidade,  imparcialidade e  neutralidade.  O modelo burocrático weberiano propugna

uma burocracia de hierarquia e racionalização de funções; a divisão de trabalho; a limitação

da  autoridade  por  normas  explícitas;  a  remuneração  fixa  correspondente  à  função;  a

especialização do funcionário; a nomeação do servidor; a dedicação exclusiva; a estabilidade

das carreiras; a dissociação entre os bens do funcionário e os bens públicos e a necessidade de

documentação das comunicações (ABU-EL-HAJ, 2005).

A racionalidade  teorizada  por  Weber  promoveu  a  criação  de  modelos  de  gestão

baseados na concepção racional-legal. Porém, a tentativa de importar da Europa o modelo de

burocracia, sem as devidas adaptações ao contexto sociopolítico e administrativo brasileiro,

acabou  por  desencadear  uma  sucessão  de  disfunções  e  ineficiências  do  sistema,  como

demasiada formalização e impessoalidade; apego às regras em detrimento dos fins últimos da

organização; ausência de inovação e conformidade às rotinas; dificuldades no atendimento a

clientes  e  conflitos  com o  público,  e  concentração  da  tomada  de  decisão  em  um  único

indivíduo, de maior hierarquia. Algumas abordagens neoclássicas – a exemplo da filosofia da

qualidade total - propuseram o enxugamento da burocracia, considerando que a burocracia é

eficaz, mas deve ser ajustada  (PATZLAFF, 2015; MOTTA, 2010).

Em  resumo,  a  existência  da  burocracia  soluciona  os  problemas  relativos  à

pessoalidade e à informalidade do modelo patrimonialista, mas os problemas disfuncionais do

modelo  inibem  a  sua  aplicação  na  nova  realidade  gerencial.  Assim,  é  a  ineficiência  da

burocracia que prejudica o desenvolvimento do Estado e a prestação dos serviços públicos, e

não a sua ausência.

O  modelo  burocrático  tradicional  weberiano  ainda  está  presente  em  diversas

instituições públicas brasileiras. As suas disfuncionalidades o tornaram obsoleto e inadequado

para lidar  com os desafios  atuais impostos às  organizações,  não sendo mais  sinônimo de

sucesso. Por essa razão, essa concepção de administração pública tem, desde a metade do

século XX, passado por transformações direcionadas ao aumento da eficiência dos sistemas

públicos, fundamentadas no estabelecimento e na construção de instituições estatais sólidas,

fortes e estruturadas, que visem o aprimoramento e o desenvolvimento de uma administração

pública mais atuante, baseada em uma visão de Estado expansionista, capaz de responder aos
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desafios impostos pelas demandas atuais da sociedade. Sendo a burocracia pública passível de

modernização, o acréscimo da eficiência a uma burocracia já consolidada é que garantirá a

obtenção dos resultados e a consecução dos objetivos de um Estado cada vez mais complexo

(SILVA; CARVALHO; CUNHA, 2011; MARTINS, 1997).

No Brasil da década de 90, a situação da administração pública era caracterizada pela

ineficiência, lentidão, aplicação de recursos de maneira inadequada e a presença de práticas

clientelistas  e  patrimonialistas.  Essa  crise  conduziu  a  administração  pública  brasileira  à

imagem de um Estado inchado, ineficaz, ineficiente e burocrata, o que era uma ameaça para a

legitimidade do Estado Social (ABRUCIO, 2007; BRESSER-PEREIRA, 2017).

Esse cenário fomentou a necessidade de reforma administrativa. As soluções propostas

pela  reforma  administrativa  dos  anos  90  não  tinham  o  objetivo  de  se  opor  ao  modelo

burocrático, mas de corrigir os erros da administração pública brasileira e encontrar soluções

coerentes com o novo momento histórico, dando um passo adiante (BRESSER-PEREIRA,

1996; 2017).

O Estado é,  historicamente,  o  instrumento  de  ação  coletiva  da  nação.  A Reforma

Gerencial nasceu do crescimento do tamanho do Estado por meio das reformas sociais e da

ampliação dos serviços públicos. Para que esses serviços pudessem ser oferecidos de maneira

viável,  gratuita e universal,  era preciso que o Estado fosse capaz de oferecê-los de forma

eficiente, para que tivessem o menor custo possível, mantendo um alto nível de abrangência e

qualidade (BRESSER-PEREIRA, 2008; 2017).

Assim,  foi  se  tornando clara  a  ineficiência  da administração pública burocrática e

sendo destacada a insuficiência do Estado, impondo a necessidade de adoção da Reforma

Gerencial. A transição da administração burocrática para a gerencial, ocorrida na década de

1980,  foi  uma resposta  a  essa  necessidade  de  maior  eficiência  e  menor  custo  dos  novos

serviços que o Estado passou a oferecer, e também uma forma de legitimar o Estado Social,

adicionando eficiência à oferta dos serviços públicos sociais universais  (ABRUCIO, 1997;

BRESSER-PEREIRA, 2010; 2017).“A Reforma Gerencial do Estado de 1995 no Brasil foi

formulada e vem sendo implementada de acordo com essa lógica” (BRESSER-PEREIRA,

2017, p. 149).

Ao contrário da administração burocrática,  caracterizada  pela  hierarquia  funcional,

impessoalidade  e  formalismo,  a  administração  gerencial  é  orientada  para  a  eficiência  e

qualidade na prestação de serviços e  pela  cultura gerencial,  conservando os princípios da
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administração burocrática de maneira flexibilizada. A diferença é a forma de controle baseada

em resultados, ao invés de processos (COSTA, 2008). Também é característica do modelo

gerencial a elevação do cidadão à categoria de consumidor dos serviços públicos, a atribuição

de  maior  transparência  e  controle  e  a  implementação  da  noção  de  resultados  e  metas

(ABRUCIO, 1997; BRESSER-PEREIRA, 1996).

Transformar o Estado em um Estado Gerencial  significa assegurar os instrumentos

necessários ao aumento da eficácia, eficiência e efetividade da administração pública - isto é,

priorizar a administração da organização do Estado, tornar os servidores responsáveis, pôr em

prática as leis e políticas públicas e promover o constante aperfeiçoamento do aparelho do

Estado - de maneira a oferecer os serviços públicos com qualidade e eficiência e, assim, tornar

mais  democrática  a  relação  entre  o  Estado  e  a  sociedade  (BRESSER-PEREIRA,  2010;

CLAD, 1999). Reforma gerencial, Estado Social e democracia:

[...]  são  instituições  dialeticamente  inter-relacionadas  na  medida  em  que  se
autorreforçam [...] A administração pública gerencial é um fator de legitimação
política do estado social  e,  dessa forma, neutraliza a busca sempre forte dos
ricos  de  pagar  menos  impostos  por  meio  da  redução  dos  serviços  sociais
universais.  Temos,  assim,  entre  o  estado  social  e  a  reforma  gerencial,  uma
relação  dialética:  a  constituição  do  estado  social,  ao  implicar  um  grande
aumento do tamanho da organização estatal,  exige que sua gestão  seja  mais
eficiente; por sua vez, a reforma gerencial resultante,  ao contribuir para essa
maior eficiência ou redução de custos, tem um papel importante na legitimação
das ações do Estado visando oferecer serviços de consumo coletivo que, por sua
natureza, são mais igualitários do que os serviços pagos individualmente pelos
atendidos (BRESSER-PEREIRA, 2017, p. 148).

Com os avanços constantes e, apesar de alguns retrocessos, a administração pública

brasileira se modernizou, obtendo ganhos em eficiência, especialização técnica, moralidade,

publicidade e transparência (COSTA, 2008).

2.1. As bases do gerencialismo: A Nova Gestão Pública

Reformas  administrativas  têm  como  objetivo  principal  a  modernização  da

administração  pública  e  o  fortalecimento  das  instituições,  visando  a  potencialização  das

soluções  dadas  aos  problemas sociais.  Uma agenda de  reformas  deve  definir  as  questões

principais  para a  modernização do Estado,  tomando como base quatro eixos  estratégicos:

profissionalização da burocracia, eficiência, efetividade e transparência (ABRUCIO, 2007).
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Um serviço público profissional aliado a uma reforma da gestão pública é imprescindível para

que o Estado se torne forte e eficiente (BRESSER-PEREIRA, 2008).

A necessidade de reforma do Estado e de repensar a sua função atingiu tanto os países

desenvolvidos  como  os  em  desenvolvimento,  cujas  reformas  foram  condicionadas  pelas

especificidades de cada país em âmbito econômico, social, político e cultural. O consenso,

todavia, estava no fato de que a eficiência, a eficácia e a efetividade da administração pública

deveriam ser  os  objetivos  primordiais  para  a  constituição  de  um Estado  capaz  de  obter

resultados compatíveis com as necessidades dos cidadãos (ARAÚJO; PINHEIRO, 2010).

No século XX, a evolução das organizações e das relações entre Estado e sociedade

pressionou por um novo modelo, capaz de responder às novas demandas por serviços públicos

gratuitos, universais e de qualidade, e mais focado na eficiência. Esse acontecimento causou

um esvaziamento do modelo burocrático weberiano, trazendo à tona, na década de 1980, um

modelo inspirado nas estratégias de gestão das empresas privadas: a Reforma Gerencial do

Estado, responsável por inaugurar um novo modelo de gestão,  que ficou conhecido como

modelo  gerencial,  baseado  nos  princípios  do New Public  Management (NPM),  ou  Nova

Gestão  Pública  (NGP) (BRESSER-PEREIRA,  2008;  ABRUCIO,  1997;  BRESSER-

PEREIRA, 2010).

A NGP foi uma tendência internacional de reforma do aparelho do Estado, originária

na  Europa  e  nos  Estados  Unidos  nas  décadas  de  1980  e  1990,  durante  os  governos  de

Margareth Thatcher e Ronald Reagan, cujas bases de valor são a eficiência administrativa e o

gerencialismo.  Essa  nova orientação na  prestação de  serviços  por  parte  da  administração

pública teve como cerne a qualidade dos serviços prestados e a satisfação do cliente-cidadão

(COSTA; PEREIRA; BLANCO, 2006). “A ideia básica do NPM é a de que se deve tornar o

governo mais eficiente e efetivo.” (PETERS, 2008).

“Como as novas ideias surgiam em um país com um governo neoliberal e em um

momento  em  que  a  ideologia  neoliberal  ganhava  espaço,  elas  foram  equivocadamente

etiquetadas como neoliberais” (BRESSER-PEREIRA, 2017, p. 151). De fato,  a reforma do

serviço  público  foi  inspirada  em  filosofias  políticas  que  originaram  tendências

conceitualmente distintas: a vertente neoliberal e a vertente neostatista, que correspondem a

regimes  de  serviços  públicos  de  "estado  fraco"  e  "estado  forte",  respectivamente.  A

administração pública gerencial é mais próxima de uma versão neoestatista da NGP do que a

variante neoliberal  (CLARK, 2002). Assim, da perspectiva administrativa,
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[...]  a  transição do estado burocrático para o estado gerencial  revelou-se um
instrumento fundamental das sociedades modernas para neutralizar a ideologia
neoliberal  que  buscava  diminuir  o  tamanho  do  Estado,  reduzindo  o  estado
social.  Ao  tornar  mais  eficiente  (embora  jamais  tão  eficiente  quanto
gostaríamos) a provisão dos serviços sociais públicos ou coletivos, a reforma
gerencial legitima o estado social, e garante seu avanço e aprofundamento futuro
(BRESSER-PEREIRA, 2017, p. 155).

Uma  visão  neoestatista  da  NGP  coloca  o  Estado  em  posição  de  importância,

valorização e legitimidade e dá à administração pública uma nova perspectiva,  focada na

preocupação com as necessidades dos cidadãos e com a prestação de serviços de maneira

mais eficiente  (MAROY et al, 2015). Na visão neoestatista,  os serviços sociais universais,

como educação, saúde e previdência social, são “mais eficientes em aumentar o padrão de

vida da população do que o simples aumento dos salários reais” (BRESSER-PEREIRA, 2017,

p.149).

No Brasil, os ideais da NGP foram implementados pelo ministro Luiz Carlos Bresser-

Pereira,  que  comandou  o  Ministério  da  Administração  e  Reforma  do  Estado  (Mare)  no

primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995  (SANO; ABRUCIO, 2008). Nesse

período foi apresentado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), que

propôs à administração pública brasileira uma “visão orientada a ser mais eficiente e mais

voltada  para  a  cidadania” (BRASIL,  1995,  p.  12). Com esta  nova  perspectiva,  além da

reforma  reorganizar  o  aparelho  do  Estado  e  fortalecer  seu  núcleo  estratégico,  também

transformou o modelo de Administração Pública vigente, permitindo uma conexão entre a

administração burocrática e a gerencial (LIMA; PAPI, 2015).

A reforma  administrativa  brasileira  teve  com fundamentos  os  princípios  da  NGP:

descentralização de funções, autonomia de dirigentes, controle, responsabilização, ênfase nos

resultados,  adoção  de  sistemas  de  gestão  de  qualidade,  busca  por  eficiência,  eficácia  e

economia de recursos (ABRUCIO, 2007). A adoção dos fundamentos da NGP no Brasil teve

como resultados:

[…] descentralização dos serviços sociais para estados e municípios,  delimitação
mais precisa da área de atuação do Estado, distinção entre as atividades do núcleo
estratégico,  separação  entre  a  formulação  de  políticas  e  sua  execução,  maior
autonomia para as agências executivas exclusivas do Estado, maior autonomia para
os  serviços  sociais  e  científicos  que  o  Estado  presta,  e  responsabilização.  Na
reconfiguração das estruturas estatais não se trata apenas de inovar do ponto de vista
organizacional, mas de incorporar nas práticas administrativas a preocupação com a
eficiência, com o resultado, com o controle de custos, com a competitividade, tão
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familiares ao setor privado (ARAÚJO; PINHEIRO, 2010, p. 655).

A segurança  proporcionada  por  meio  da  introdução  de  mecanismos  de  controle

associada à transparência do processo de prestação de contas são elementos indispensáveis

desse  novo  modelo  de  gestão (COSTA;  PEREIRA;  BLANCO,  2006).  A  principal

preocupação  da  NGP  é  harmonizar  a  flexibilização  da  burocracia  com  o  aumento  da

responsabilização.  A  concretização  de  seus  objetivos  depende  da  adoção  de  uma

administração pública voltada para resultados, com metas, indicadores e maneiras de cobrar

os gestores, fundamentada na transparência e no maior controle das ações governamentais

(SANO; ABRUCIO, 2008).

Portanto, a racionalização de recursos públicos, o controle de gastos, a transparência

dos gastos públicos e a gestão para resultados estão intimamente relacionados aos objetivos da

Reforma  Gerencial,  que  colabora  para  o  alcance  da  eficiência  na  prestação  dos  serviços

públicos e favorece a legitimação das ações do Estado.

2.2. Eficiência na administração pública

A  administração  pública  brasileira  é  regida  pelos  princípios  da  legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, constantes no artigo 37 da Constituição

Federal de 1988 (CF/88):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  [...]  (BRASIL,
1988).

Para a administração pública, o princípio da legalidade significa que o agente público

deve pautar toda a sua atividade funcional na lei.  Ao contrário dos particulares, em que é

permitido fazer o que a lei não proíbe, a administração pública só pode atuar quando a lei

permite (MEIRELLES, 2010).

O  princípio  da  impessoalidade  é  tratado  sob  duas  perspectivas:  é  uma  imposição  à

Administração  de  tratar  igualmente  a  todos  os  que  estejam na  mesma situação,  estando

diretamente  relacionado  com  a  finalidade  do  interesse  público,  não  permitindo  à

administração atuar para prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas; e é também uma

vedação à  promoção pessoal  do  agente  público,  impedindo que  se  utilize  das  atividades
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desenvolvidas  pela  administração  pública  para  promover-se  a  si  mesmo  (MEIRELLES,

2010; DI PIETRO, 2010).

A  moralidade  administrativa  é  um  pressuposto  de  validade  de  todo  o  ato  da

administração pública. Significa que o comportamento do agente público ou de qualquer um

que  se  relacione  juridicamente  com  a  administração  pública,  ainda  que  esteja  em

consonância  com a  lei,  não  deve  ofender  a  moral,  os  bons  costumes,  as  regras  de  boa

administração,  os  princípios  de  justiça  e  de  equidade  e  o  ideal  comum  de  honestidade

(MEIRELLES, 2010; DI PIETRO, 2010).

Publicidade é um princípio que obriga a administração pública a divulgar oficialmente

seus atos  para conhecimento público,  de maneira  que possam adquirir  validade universal

perante  as  partes  interessadas  e  terceiros  e,  assim,  dar  início  a  seus  efeitos  jurídicos

(MEIRELLES, 2010).

O princípio da eficiência  impõe à administração pública o exercício de suas atribuições

de maneira eficaz e sem burocracia, visando a qualidade na prestação dos serviços e a melhor

utilização possível dos recursos públicos (MORAES, 1999).

O novo Estado originado da Reforma Gerencial de 1995 passou a preocupar-se com a

eficiência administrativa, na medida em que se propôs a transpor para os serviços públicos a

eficiência  econômica  dos  mercados,  mantendo o  seu  caráter  público  A reforma procurou

inserir  a  ideia  de  eficiência  nos  níveis  institucional-legal,  cultural  e  de  gestão  da

administração pública brasileira: no nível institucional-legal, através da criação e modificação

de leis e instituições; no aspecto cultural, por meio da mudança dos valores burocráticos para

os gerenciais; e na seara da gestão, por meio da oferta de um serviço público mais barato,

melhor controlado e com melhor qualidade (BRESSER-PEREIRA, 1996; 2001; 2002).

Sob a perspectiva institucional-legal, o modelo de administração gerencial teve como

marco  no  Brasil  a  introdução,  pela  Emenda  Constitucional  n°19/1998,  do  princípio  da

eficiência  entre  os princípios básicos  da administração pública elencados no artigo 37 da

CF/88. Tal emenda ficou conhecida como a Emenda da Reforma Administrativa e traz em sua

descrição  o  seguinte  texto:  “Modifica  o  regime  e  dispõe  sobre  princípios  e  normas  da

Administração  Pública,  servidores  e  agentes  políticos,  controle  de  despesas  e  finanças

públicas  e  custeio  de  atividades  a  cargo  do  Distrito  Federal,  e  dá  outras  providências.”

(BRASIL, 1998).

A Emenda n°19/98, em conjunto com a Emenda n° 20/98, fomentou a criação de uma
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ordem jurídica  que estabeleceu parâmetros  de restrição orçamentária  e  de otimização das

políticas públicas, por meio do teto para o gasto com funcionalismo, de alterações no Regime

Jurídico Único e da introdução do princípio da eficiência (ABRUCIO, 2007).

A partir desse momento, a administração deveria buscar atender, além da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade, também ao princípio da eficiência, segundo o qual a

atividade administrativa deve ser:

[…] exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Consiste na busca de
resultados práticos de produtividade, economicidade, com a consequente redução de
desperdícios do dinheiro público e rendimentos típicos da iniciativa privada, sendo
que, aqui, o lucro é do povo; quem ganha é o bem comum. (MARINELA, 2013, p.
44).

Tal princípio apresenta-se sob dois aspectos: relaciona-se com a conduta do agente

público e com a organização interna do órgão público. Sob o prisma do agente, o foco é

externo, durante a prestação do serviço ao público, referindo-se a um princípio constitucional

obrigatório de boa atuação da administração pública, com eficiência e eficácia, para que se

possa alcançar o bem comum com efetividade. No tocante à organização interna, compreende

as definições de processos, métodos e procedimentos voltados para a organização interna e

para a otimização da utilização dos recursos disponíveis, isto é, para a administração pública

como instrumento do Estado para o alcance do bem comum (DI PIETRO, 2010; BATISTA

JÚNIOR, 2004).

A multiplicidade  das  atuações  da  Administração  Pública  nos  dias  atuais  confere  um

caráter  multiforme  ao  princípio  constitucional  da  eficiência,  que  deve  buscar  sempre  a

maximização do bem comum, a síntese dos interesses públicos e a otimização das relações

meio-fim,  sinalizando  “para  diversos  aspectos,  tais  como  economicidade,  qualidade,

celeridade, abrangência, que devem ser percebidos em um contexto no qual o atendimento das

necessidades sociais é uma finalidade e exigência basilar” (BATISTA JÚNIOR, 2004, p. 203).

Assim, do ponto de vista constitucional, a eficiência exigida da administração pública é

considerada eficiência em sentido amplo, sendo que a eficácia, a efetividade e a eficiência em

sentido  estrito  são  os  seus  fundamentos.  A eficiência  em sentido  estrito  está  vinculada  à

melhor utilização dos recursos disponíveis, isto é, com os meios utilizados para atingir um

determinado  objetivo.  A eficácia  está  relacionada ao  alcance  dos  objetivos  por  meio  dos

recursos  disponíveis,  isto  é,  quando  as  preocupações  se  voltam  para  os  fins  a  serem

alcançados (BATISTA JÚNIOR, 2004).
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Uma  administração  pública  eficiente  e  que  busca  a  economia  de  recursos  deve

abandonar o objetivo de alcançar a mera satisfação dos dispositivos legais e burocráticos,

orientando-se para um bom desempenho e para a obtenção de resultados que irão atender de

maneira satisfatória as necessidades dos cidadãos (ARAÚJO; PINHEIRO, 2010).

Os ideais introduzidos pelo novo gerencialismo público na década de 1990 buscavam

a eficiência, que passou a ser objetivo de qualquer política pública brasileira (SOUZA, 2006).

A eficiência, nesse contexto, pode ser compreendida como uma capacidade de se fazer algo

corretamente, de forma racional e organizada e utilizar, com o máximo de produtividade e

menores custos, os recursos disponíveis, com o mínimo de perdas e desperdícios. Assim, a

eficiência produz a eficácia, que resulta na efetividade (DUARTE, 2011).

A necessidade de se alcançar maior eficiência nos gastos públicos é responsável por

motivar  o  aperfeiçoamento dos  instrumentos  e  técnicas para a  tomada de decisão,  com o

objetivo de orientar os gestores públicos para os resultados desejados. Nesse sentido, algumas

ferramentas de gestão são especialmente relevantes para as organizações públicas, como o

planejamento estratégico e a gestão pública por resultados. A gestão para resultados é um

mecanismo  administrativo  de  planejamento,  avaliação  e  controle,  que  contribui  para  a

consecução  de  objetivos  e  para  a  gestão  responsável,  promovendo uma maior  eficiência.

Consiste no deslocamento da ênfase nos procedimentos (meios) para os resultados (fins) e na

flexibilização desses procedimentos, de maneira a alcançar metas, e não na supervalorização

de normas e processos, tal como preconiza a burocracia (CARDIN, 2015; CORREA, 2007).

A administração de resultados procura definir um núcleo estratégico do Estado por

meio  do  delineamento  de  políticas  públicas  e  da  racionalização  financeira  da  máquina

administrativa, tendo em vista o equilíbrio entre receitas e despesas (BULOS, 1998).

A  gestão  orientada  para  os  resultados  é  uma  boa  prática  de  desenvolvimento

institucional, cujo objetivo principal é a distribuição eficiente dos recursos públicos. A gestão

para  resultados  inicia-se  com  o  planejamento  estratégico  e  vai  até  o  processo  de

retroalimentação  de  informações,  passando  pelo  desenvolvimento  de  indicadores  de

desempenho até a implementação de mecanismos de avaliação, que fornecem a mensuração

das metas fixadas e os subsídios para o feedback, visando o desenvolvimento de novas metas

gerenciais (CORREA, 2007).

A administração para resultado subsidia a eficiência no fornecimento de produtos e

serviços  para  a  sociedade.  O  estabelecimento  de  um  Estado  com  capacidade  para  o
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atendimento  das  demandas  sociais  exige  o aperfeiçoamento da organização estatal  e  uma

gestão pública mais eficiente.  Uma administração eficiente responsabiliza os gerentes  dos

serviços  pelos  resultados  a  serem  alcançados,  ao  invés  de  obrigá-los  a  apenas  seguir

regulamentos rígidos, e premia os servidores pelos bons resultados obtidos, ao mesmo tempo

em que os pune pelos maus resultados (BRESSER-PEREIRA, 2010).

Essa  desburocratização  reduz  os  custos,  diminui  o  engessamento  das  despesas  e

otimiza os recursos à disposição do Estado, contribuindo para a eficiência e para a redução

dos gastos e, em última instância, para a melhoria da vida da população, concretizando os

objetivos da gestão para resultados (ABRUCIO, 2007).

Em síntese, o que verdadeiramente se deve buscar ao introduzir maior eficiência na

administração pública é  “a melhor  satisfação do interesse público,  a  prossecução do bem

comum, com justiça social e para tanto interessa [...] se, efetivamente, as necessidades sociais

foram atingidas e de forma justa e equânime” (BATISTA JÚNIOR, 2004, p. 114).

2.3. Eficiência do gasto público

O aumento  da  eficiência  significa,  a priori,  o  aumento  da  qualidade  dos  serviços

públicos, sem aumentar os seus custos (BRESSER-PEREIRA, 2017).

Os gastos  no setor  público são essenciais  para  o bom funcionamento do aparelho

público. No entanto, é a qualidade do gasto público que determina o alcance da eficiência do

setor público. Por essa razão, para se alcançar o aperfeiçoamento da administração pública é

necessário que se proceda à aplicação de conceitos mais modernos de eficiência, eficácia e

economia na gestão e controle dos recursos públicos (ARAÚJO NETO, 2016; GRATERON,

1999).

As  reformas  empreendidas  no  Estado  brasileiro  perceberam  a  necessidade  de  se

privilegiar um gasto público de qualidade,  eficaz e eficiente, isso é, que realize uma certa

função do modo mais racional e com o menor custo possível. A eficácia é uma orientação para

a qualidade dos resultados e pode ser entendida como a capacidade de se completar algo,

sendo mensurada por meio da relação entre os resultados esperados e os obtidos. A eficiência

visa desenvolver políticas que ampliem e melhorem a atuação dos gestores públicos. Assim,

os  modelos  de  gestão  propostos  nos  programas  de  reforma  da  administração  pública

destacaram as melhorias no desempenho e nos resultados do gasto público (ALONSO, 1999;
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PEREIRA FILHO; TANURRI-PIANTO; SOUSA, 2010; SILVA et al, 2012; ARAÚJO NETO,

2016).

A gestão pública deve ser desempenhada de maneira a otimizar os recursos, garantindo

um máximo de resultado para uma determinada quantidade de recurso público. Para isso, a

atividade do setor público deve ser medida e avaliada por meio de parâmetros ou indicadores

de eficiência  e  eficácia,  adotando-se procedimentos  capazes  de melhorar  da qualidade  do

gasto público, além de indicadores e medidas de desempenho que posam realizar avaliações e

institucionalizar  o  comprometimento  com  os  resultados  (PEREIRA FILHO;  TANURRI-

PIANTO; SOUSA, 2010).

Exigências por melhorias da eficiência do setor público reforçaram a preocupação com

o custo real das atividades da administração pública e passaram a considerar os resultados das

decisões a respeito da destinação dos recursos orçamentários. Dessa maneira, o enfoque passa

a ser não apenas o custo da oferta de bens e serviços, mas os resultados obtidos com o gasto e

a  possibilidade  de  se  atingir  os  mesmos  resultados  com  menores  custos  (REZENDE;

CUNHA; BEVILACQUA, 2010).

Manter os gastos públicos eficientes deve ser uma ação constante, de modo a garantir

que a sociedade tenha acesso aos bens e serviços oferecidos pelo Estado e, assim, possa se

beneficiar da alocação de recursos públicos realizada pela administração pública, alcançando

o bem-estar social (GRATERON, 1999). 

Todavia, os serviços ofertados pela administração pública são, no geral, intangíveis e

imateriais, o que dificulta a verificação dos resultados obtidos. A verificação da eficiência

pública é medida pela satisfação ao bem comum, isto é, ao atendimento dos objetivos traçados

pela administração pública (BATISTA JÚNIOR, 2004). Assim, as medições de eficiência no

serviço público podem ser obtidas ao se relacionar:

“[...]  o número ou quantidade de ações,  benefícios ou prestações realizadas
com o nível de recursos utilizados (gasto em bens e serviços, dotação e pessoal,
etc.).  É  importante,  ainda,  destacar  que  o  fato  de  projetar  e  implantar  um
sistema de  medição  de  desempenho,  passando a coletar  e  armazenar  dados
apenas, não basta. É necessário agregar valor a esses dados, transformando-os
em informações que possibilitem a tomada de decisão. A análise das medidas
realizadas e os feedbacks decorrentes são cruciais para a indução da melhoria
contínua.  Basicamente,  os  indicadores  de  desempenho,  ao  proverem
informações sobre áreas fundamentais da ação do setor público, no que diz
respeito  à  eficiência,  eficácia,  qualidade  e  economia  de  recursos,  visam,
principalmente,  à  melhoria  da  gestão  e  a  uma maior  transparência  da  ação
pública. Contar com uma bateria de indicadores de desempenho vinculados à
gestão estratégica das instituições apoia a tomada de decisões pelos dirigentes,
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permitindo uma melhora no desempenho e uma formulação do orçamento sob
bases mais racionais” (LEMOS, 2009, p. 30-31).

Dessa maneira, para que seja possível realizar uma medição adequada da eficiência e

eficácia na prestação do serviço público à sociedade,  o gestor público deve se utilizar de

métodos e procedimentos que sejam capazes de empreender uma análise do desempenho no

presente  e  que  indiquem  caminhos  para  a  execução  dos  gastos  no  futuro.  Para  isso,  é

fundamental realizar um levantamento dos custos, que permite a identificação dos elementos

responsáveis  por  incorporar  ou  não  algum  valor  ao  usuário  do  serviço  e,  também,  para

combater de maneira eficaz os desperdícios de recursos. A avaliação do gasto público permite

conhecer  o  nível  de  adequação  e  coerência  entre  as  decisões  dos  gestores  e  a  eficácia,

eficiência e economia com que os recursos públicos foram geridos para a consecução das

metas e objetivos da organização (ALONSO, 1999; GRATERON, 1999).

As  medições  de  desempenho  visam:  reduzir  custos  ao  mesmo  tempo  em  que

promovem melhorias na qualidade dos serviços prestados; combater o desperdício de recursos

públicos;  orientar  a  avaliação dos  resultados  efetivos  da tomada de decisão;  evidenciar  a

percepção de melhoria no desempenho; iniciar processos de mudança organizacional; amparar

processos orçamentários e contribuir para a avaliação, reorganização e melhoria da gestão. Na

administração pública federal, a aferição de desempenho e de custos ainda é imprópria, em

razão da ausência de tradição em se medir custos no serviço público. Consequentemente, os

administradores  públicos  desconhecem  os  custos  dos  serviços  públicos,  inviabilizando,

também, as  medidas  de custo-resultado,  isto  é,  de eficiência  na  administração pública.  A

inexistência de informações capazes de permitir a identificação de ineficiências e desperdícios

impossibilita saber se os recursos financeiros públicos estão sendo bem utilizados (ALONSO,

1999).

O reconhecimento da existência de custos elevados exige que a administração pública

atue de maneira a promover a melhoria dos processos, com melhor desempenho, economia de

recursos e com vistas à satisfação dos usuários dos serviços (ALONSO, 1999).  Para isso, é

necessário realizar uma avaliação comparativa entre custos e resultados, de maneira que seja

possível indicar se um determinado resultado foi alcançado com o menor custo possível ou se

há  desperdício  e  se,  com  os  mesmos  recursos  utilizados,  seria  possível  obter  melhores

resultados.  Portanto,  conhecer  os  custos  é  uma  etapa  imprescindível  para  a  tomada  de

providências  que  objetivem  a  melhoria  da  qualidade  do  gasto  público  e  a  redução  de
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desperdícios  (REZENDE; CUNHA; BEVILACQUA, 2010).

A adoção de mudanças nos procedimentos que regem as decisões e os métodos de

utilização  dos  recursos  públicos  depende  de  conhecimento  prévio  acerca  dos  custos

envolvidos.  A mudança  de  hábitos  e  da  cultura  é  um  pressuposto  fundamental  para  o

alinhamento do perfil dos gestores públicos e dos recursos da administração pública com a

orientação para  resultados.  A intensidade  da  mudança  organizacional  está  intrinsecamente

vinculada  à  materialização  da  percepção  de  mudança.  Para  que  seja  possível  perceber  a

mudança, é imprescindível a apuração, utilização e a divulgação de indicadores de resultado e

de custo e de medidas de desempenho, que atuam como referenciais  para a promoção da

mudança organizacional (REZENDE; CUNHA; BEVILACQUA, 2010; ALONSO, 1999).

Exigências  de  manutenção  da  responsabilidade  fiscal,  reivindicações  sociais  por

transparência nas decisões sobre a utilização dos recursos públicos e pressões por melhorias

na qualidade dos bens e serviços prestados pelo poder público contribuíram para promover

importantes  mudanças  nos  procedimentos  adotados  para  medir  os  custos  das  atividades

públicas e para fazer com que a eficiência alçasse o status de norma constitucional. Medidas

de  promoção  do  ajuste  fiscal  apoiaram-se  na  redução  do  crescimento  dos  gastos  e  no

conhecimento  sobre  como  e  onde  realizar  contenções  sem  prejudicar  o  fornecimento  de

serviços (REZENDE; CUNHA; BEVILACQUA, 2010).

Uma dessas medidas é a Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, conhecida

como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que “estabelece normas de finanças públicas

voltadas  para  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal”  (BRASIL,  2000).  Tal  responsabilidade

pressupõe “[...] a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios

capazes  de afetar  o  equilíbrio  das  contas  públicas,  mediante  o cumprimento de  metas  de

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições” (BRASIL, 2000).

O cenário nacional e internacional é de busca por maior eficiência e eficácia na gestão

pública, a fim de tornar o Estado mais produtivo e eficiente por meio do controle das finanças

públicas  e  da  transparência  na  aplicação  dos  recursos  públicos,  fundamentados  na

responsabilidade com o recurso público proveniente dos tributos pagos pelos cidadãos. Nesse

contexto,  a  LRF  brasileira  procurou  corrigir  práticas  habituais  -  mas  nocivas  para  a

administração pública brasileira - relativas às despesas públicas, instituindo princípios como o

planejamento, a transparência em relação às contas públicas e a participação da sociedade na

fiscalização dos gastos (MARTINS; MARQUES, 2013).
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A LRF representou um avanço significativo na maneira de administrar as finanças

públicas no Brasil, introduzindo mecanismos de controle em todos os Poderes, nas esferas de

governo  Municipal,  Estadual  e  Federal.  A LRF  instituiu  limites  de  gastos  nos  poderes

Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  incluindo  os  gastos  com  pessoal,  de  endividamento

público e de operações de crédito, além de criar instrumentos para evitar a transferência de

ônus de uma gestão para as seguintes. Assim, a LRF procurou corrigir  as deficiências no

controle dos gastos públicos, introduzindo questões relativas à disciplina fiscal, ao equilíbrio

do  orçamento,  ao  planejamento  dos  gastos  e  à  não-oneração  das  administrações  futuras

(LIMA, 2010).

O contexto de inquietações com a necessidade de contenção do aumento dos gastos

públicos  fortaleceu  reformas  administrativas  orientadas  para  a  melhoria  da  eficiência  na

gestão dos recursos públicos. Desenvolver uma cultura de eficiência no setor público depende

da  existência  de  informações  transparentes  sobre  o  custo  dos  serviços  oferecidos  pela

administração pública, de maneira que seja possível avaliar se os resultados obtidos podem

ser aprimorados ou se podem ser obtidos  com menos dispêndio de recursos (REZENDE;

CUNHA; BEVILACQUA, 2010).

A verificação do cumprimento dos objetivos da alocação de recursos públicos, entre

eles a geração e oferta de diferentes produtos e serviços, pode ser realizada pela análise do

processo produtivo no setor público. Uma boa gestão dos recursos financeiros permite reunir

condições  para  a  administração  pública  atuar  de  maneira  a  atender  às  expectativas  e

necessidades dos usuários dos serviços públicos. A análise entre os recursos (inputs) utilizados

e os resultados, isto é, o impacto dos serviços (outputs) prestados pela administração pública,

avalia se os recursos orçamentários estão sendo bem utilizados (COSTA et al, 2015).



32

3 UNIVERSIDADES FEDERAIS EM CONTEXTO DE EXPANSÃO

Para o desenvolvimento deste trabalho, faz-se necessário identificar o enquadramento

das instituições públicas federais  de ensino superior  dentro da estrutura organizacional da

administração pública, bem como compreender o contexto social, histórico e administrativo

em que se inserem. 

3.1. Universidades Federais Brasileiras no contexto da administração pública

As universidades federais brasileiras são as maiores responsáveis pela formação do

conhecimento  no  país,  apresentando  os  melhores  índices  de  qualidade  de  ensino  e  de

produção  científica  (VIEIRA,  2006).  Como  instituições  públicas,  cumprem  um  papel

fundamental para o progresso da ciência nacional,

[...]  detendo  papel  estratégico  no  processo  de  desenvolvimento  científico  e
tecnológico do país. Certamente, existem diferenças quanto ao formato institucional,
à vocação acadêmica,  às  demandas e às expectativas  profissionais.  Desenvolvem
atividades  de  ensino  e  extensão,  além de,  principalmente,  estarem concentrando
parte  substancial  da  capacidade  de  pesquisa  instalada  no  país.  Elas  têm  como
objetivos principais desenvolver, disseminar e socializar o conhecimento humano. E
a  sociedade  espera  que  as  universidades  contribuam  para  que  o  País
enfrente com êxito os desafios que lhes são apresentados rumo ao desenvolvimento
social, econômico e cultural (SOARES, 2002, p. 54).

Apesar disso, há uma grande dificuldade em modernizar a estrutura administrativa e

organizacional dessas instituições, em razão do forte apelo burocrático e patrimonialista ainda

presente na cultura organizacional do serviço público brasileiro (VIEIRA, 2006).

Uma questão essencialmente crítica das universidades federais brasileiras diz respeito

à  estrutura  organizacional,  extremamente  burocratizada,  inchada e  divisional,  afetando de

maneira significativa a celeridade e o desenvolvimento dos procedimentos administrativos e

acadêmicos da universidade. O crescimento da multiplicidade das atividades acadêmicas nos

últimos tempos foi acompanhada da necessidade de suporte e estruturação burocrática das

atividades-meio. Porém, tal crescimento se deu mais por meio da multiplicação de órgãos e

funções do que pela necessidade de atendimento às exigências acadêmicas, prescindindo de

um suporte  de  um plano  estratégico  de  racionalização  e  modernização  da  gestão.  Dessa

maneira,  a  extensa burocracia  contribuiu  para tornar  a  universidade federal  muito lenta  e



33

pouco eficiente em seu funcionamento e no desempenho de suas atividades (VIEIRA, 2006).

Associado aos aspectos burocráticos, alguns traços patrimonialistas no ensino superior

brasileiro ainda permanecem até os dias atuais,  conduzindo à ineficiência do sistema, o que

serviu de impulso para o movimento de ampliação do acesso e democratização do ensino

superior, com vistas a reverter esse quadro (PRATES; BARBOSA, 2015). A democratização

da universidade pública abrange:

[...] reverter o quadro no qual ir à universidade é opção reservada às elites. A
definição de um projeto para a educação superior deve entender esta como bem
público,  destinada  a  todos  indistintamente,  inserida  no  campo  dos  direitos
sociais básicos,  tratada como prioridade da sociedade brasileira,  sendo que a
universidade  deve  ser  a  expressão  de  uma  sociedade  democrática  e
multicultural,  em que se  cultiva  a  liberdade,  a  solidariedade e  o respeito  às
diferenças. (BRASIL, 2014).

As  universidades  federais  fazem  parte  da  administração  pública  indireta,

configurando-se como fundações ou autarquias.  De acordo com a Portaria da Procuradoria

Geral  Federal  nº  548,  de  5  de  setembro  de  2013,  das  63  universidades  federais,  23  são

fundações e 40 são autarquias (BRASIL, 2013).

O Decreto-Lei 200/1967 reformulou a estrutura administrativa do Estado brasileiro,

que passou a ser identificada como administração direta - formado pelos órgãos internos do

Estado  -  e  indireta,  composta  por  pessoas  jurídicas  estruturadas  em  quatro  categorias:

autarquias,  fundações  públicas,  sociedades  de  economia  mista  e  empresas  públicas,

descentralizando  funções  do  Estado  com  vistas  a  obter  maior  agilidade,  eficiência  e

autonomia (CARVALHO FILHO, 2009; BRESSER PEREIRA, 1998). 

Em seu artigo 5º, incisos I e IV, o referido Decreto-lei assim define as autarquias e

fundações: 

I  -  Autarquia  -  o  serviço  autônomo,  criado  por  lei,  com personalidade  jurídica,
patrimônio  e  receita  próprios,  para  executar  atividades  típicas  da  Administração
Pública,  que  requeiram,  para  seu  melhor  funcionamento,  gestão  administrativa  e
financeira  descentralizada;  IV  –  Fundação  Pública  -  a  entidade  dotada  de
personalidade  jurídica,  sem  fins  lucrativos,  criada  em  virtude  de  autorização
legislativa,  para  o  desenvolvimento  de  atividades  que  não  exijam execução  por
órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio
próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por
recursos da União e de outras fontes (BRASIL, 1967).

Assim,  cabe  às  autarquias  e  às  fundações  públicas  exercer  as  funções  típicas  do
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Estado, como a educação - função desempenhada pelas universidades federais. A Figura 1

indica  a  localização  das  Universidades  Federais  na  estrutura  administrativa  do  Estado

brasileiro:

Figura 1 – Localização das Universidades Federais na estrutura administrativa do Estado 
brasileiro

Fonte: Autora.

Como características das autarquias e fundações públicas, a legislação atribui o regime

jurídico-administrativo  de  direito  público,  ou  seja,  universidades  federais  possuem

prerrogativas e restrições da Administração Pública, quais sejam: a supremacia do interesse

público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público (CRETELLA JÚNIOR,

1971).  Também  estão  sujeitas  aos  preceitos  constitucionais  elencados  no  artigo  37  da

Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Para  além  dos  aspectos  legais  e  jurídicos  que  delineiam  as  peculiaridades  das

universidades federais, é preciso entendê-las em seu aspecto socioeducativo e transformador e

como lugar  de  produção  e  disseminação  do  conhecimento, manifestamente  com vistas  à

concretização do dever social do Estado de oferta de ensino público, gratuito e de qualidade, e

em cujas atividades podemos observar o atendimento do interesse público:
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A universidade ampliou o horizonte do ensino, estimulando novas formas de pensar,
refletir,  pesquisar  e  criar,  o  que é um inegável  mérito das instituições  de ensino
superior (IES) […] Durante centenas de anos a universidade tem assumido a função
de fazer avançar o conhecimento. Entre as tradições acadêmicas perenizadas e os
novos tempos, a universidade tem ampliado as fronteiras do ensino, da pesquisa e da
extensão, tidas como suas funções básicas. Mesmo nas mais tradicionais instituições
de  ensino  do  mundo,  em  molduras  estruturais  e  organizacionais  que  pouco  se
alteraram ao longo dos anos,  o ensino se renova e desafia  o  conhecimento com
novas  teorias,  criando  e  recriando  novos  conceitos,  ampliando  continuamente  a
sabedoria humana (VIEIRA, 2006, p. 2-4).

 Além disso, a universidade tem como desafio “rever com criticidade, criatividade e

competência,  sua  relação  com  o  conhecimento,  tratando-o  como  processo  e  não  como

produto, equacionando-o como mediação da educação e esta, como mediação da cidadania e

da democracia” (SEVERINO, 2009, p. 254).

O papel e a importância da universidade na sociedade moderna podem ser explicitados

por  meio  das  suas  funções  básicas:  a  formação  e  atualização  técnica  e  intelectual;  a

investigação e a ampliação de conhecimentos; e a disponibilização de instrumentos para o

desenvolvimento  da  sociedade,  atuando  direta  ou  indiretamente  para  o  benefício  da

comunidade (VIEIRA, 2006).

3.2. Reforma do Estado e Reforma do Ensino Superior

No decorrer da história da educação no Brasil, as reformas realizadas no plano estatal

influenciaram a implantação de  políticas educacionais e de diversas medidas de incentivo à

educação  superior,  que  levaram à  “instituição  de  um sistema de  educação  superior  mais

complexo  e  distinto  da  sua  condição  histórica  original;  ao  crescimento  considerável  da

pesquisa científica e do número de pesquisadores e à massificação da oferta da educação

superior” (CASTRO; PEREIRA, 2014, p. 295). Sendo uma política de Estado, a implantação

e expansão da educação superior no Brasil tiveram como cenário o desenvolvimento nacional

e regional, baseado em princípios como a produção de ciência e inovação, a formação de

profissionais e pesquisadores, a  democratização do acesso ao ensino superior e a inclusão

social (CUNHA, 2014).

Tentativas de superar as heranças burocráticas e patrimonialistas no ensino superior

brasileiro começaram a surgir no Brasil a partir da década de 1990, articulando-se com os

movimentos  reformistas  e  às  ideias  de  modernização  da  gestão  pública,  descentralização
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administrativa,  ampliação  da  participação  da  sociedade,  maior  autonomia  dos  gestores  e

estruturação de novos parâmetros organizacionais, que ocupavam os debates sobre o Estado

naquela época. Assim, como decorrência das propostas de reforma do Estado centradas nas

ideias da Nova Gestão Pública,

[...] tornou-se comum a reforma para os sistemas educacionais com o objetivo de
reorientar os seus serviços em conformidade com novas formas de gestão que têm
como foco central o controle de gastos e melhoria da eficiência,  a introdução de
mecanismos centrados na busca de eficácia, produtividade e controle de custos, foco
nos resultados em lugar de insumos, padrões de desempenho e medidas de qualidade
(ARAÚJO; PINHEIRO, 2010, p. 648).

A agenda de reformas ocorridas no Brasil introduziu uma nova proposta de gestão

pública, com a adoção de novos paradigmas administrativos e de medidas de reformulação,

modernização, melhoria da qualidade, maior eficiência, transparência, eficácia, flexibilidade e

qualidade dos sistemas de ensino públicos (CARVALHO, 2014).

Um dos resultados dessa nova visão da educação pública foi a expansão inclusiva e a

ampliação de investimentos  no ensino superior  por  meio da implantação do Programa de

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) em 2007, alterando o modo de

funcionamento das instituições de ensino superior brasileiras. Ao se propor a responder à crise

do sistema educacional e introduzir novos arranjos organizacionais e novos mecanismos de

gestão para o alcance de mais eficiência no gasto público, o Reuni se articula ao discurso da

NGP (PRESTES, JEZINE, SCOCUGLIA, 2012).

Assim, a orientação gerencialista que marcou a reforma do Estado brasileiro vincula-

se à meta de eficiência, eficácia, efetividade, produtividade, controle de gastos e adoção de

indicadores de resultados do Reuni  (ARAÚJO; PINHEIRO, 2010). “O emprego de técnicas

gerenciais e a exigência do MEC para que as universidades federais que adotarem o programa

de reestruturação e expansão das universidades — o Reuni — elaborem planos estratégicos,

são duas demonstrações desse fato” (BRESSER-PEREIRA, 2017, p. 153).

Além disso, a proposta de ampliação do acesso e da permanência na educação superior

demandou  uma  reorganização  ampla  das  instituições,  envolvendo  aspectos  de  cultura

organizacional  e  de  reavaliação dos  objetivos,  metas  e  visão  da  instituição  integrante  do

programa (ALMEIDA, SILVA, 2013). Também está evidenciada a sintonia com as propostas

de  inovações  gerenciais  da  reforma do Estado  nas  diretrizes  estabelecidas  para  o  Reuni,

orientadas para o compromisso com resultados e o estabelecimento de metas quantitativas e
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qualitativas,  em que se  observa  a  busca  por  eficiência,  flexibilização e  criação de  novos

arranjos organizacionais (ARAÚJO; PINHEIRO, 2010).

3.3. Reuni, expansão e interiorização

As  universidades  são  instituições  sociais  delineadas  por  um  contexto  histórico,

econômico,  político  e  cultural  específico.  Como  tais,  devem  atuar  no  desenvolvimento

científico  e  tecnológico  regional  e  nacional  e  para  modificar  a  realidade  na  qual  estão

inseridas,  a  partir  da  criação  e  socialização  do  conhecimento,  fundamentadas  em  uma

constante  interlocução  com  a  sociedade,  na  busca  de  uma  contribuição  cada  vez  mais

relevante para o desenvolvimento das regiões onde se localizam (COCCO, 2014).

Com  fundamento  nos  princípios  da  democratização  e  inclusão,  as  universidades

federais  brasileiras  passaram  por  um  processo  de  reestruturação  e  expansão  no  período

compreendido entre os anos de 2003 e 2014. Esse processo foi concebido em três etapas:

A Fase  I,  que  abrange  o  período  de  2003  a  2007,  teve  como  principal  meta
interiorizar o ensino superior público federal. Por sua vez, o período entre 2008 a
2012,  no  qual  foi  implantada  a  Fase  II,  foi  marcado  pela  execução  do  Reuni.
Finalmente,  em sua terceira fase,  a expansão da educação superior caracteriza-se
pela continuidade das propostas anteriores e a sua complementação com iniciativas
específicas de desenvolvimento regional (BRASIL, 2014).

A Fase I – da interiorização - baseou-se no aumento do número de vagas na educação

superior  e  na  distribuição  da educação superior  nas  cinco regiões  brasileiras  e  nas  zonas

urbanas e rurais. Essa fase foi fundamentada na histórica concentração da oferta de educação

superior  nos  grandes  centros  urbanos e  nas  regiões  Sul  e  Sudeste,  propondo,  mediante o

estudos das condições socioeconômicas das regiões, promover o desenvolvimento do país e a

redução das desigualdades regionais (BRASIL, 2014).

Nesse  período  foram  criadas  dez  universidades  federais  em  regiões  não-

metropolitanas1.  A criação  de  novos  campi  no  interior  foi  orientada  pela  integração  das

universidades com as comunidades locais e pela necessidade de atendimento de estudantes

1 Universidade  Federal  de  Alfenas  (UNIFAL),  Universidade  Federal  dos  Vales  Jequitinhonha  e  Mucuri
(UFVJM),  Universidade Federal  do Triângulo  Mineiro (UFTM),  Universidade  Federal  Rural  do Semi-árido
(UNIFERSA), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Fundação Universidade Federal do ABC
(UFABC), Fundação Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia (UFRB), Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e Fundação
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) (BRASIL, 2014).
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sem condições de se deslocar para outras regiões, promovendo equilíbrio no desenvolvimento

das regiões brasileiras (BRASIL, 2014).

Na Fase II - de reestruturação e expansão - ocorreu a continuidade da interiorização

das  universidades  federais  e  a  reestruturação e  expansão dessas  instituições,  por  meio  do

Reuni. Das 54 universidades federais existentes ao final de 2007, 53 aderiram ao Reuni e,

entre 2008 e 2012, foram criadas mais quatro universidades2 (BRASIL, 2014).

Na contramão do legado patrimonialista do ensino superior brasileiro, conforme visto

anteriormente,  o  Reuni  reconheceu  o  papel  estratégico  das  universidades  federais  para  o

desenvolvimento econômico e social do Brasil e, assim, simbolizou uma quebra de paradigma

ao  proporcionar  formação  superior  para  segmentos  sociais  historicamente  desfavorecidos,

transformando a educação em agente de desenvolvimento e de justiça social (ANDRIOLA,

2004).

O Reuni foi um programa para a ampliação e desenvolvimento da educação pública

superior  no  país,  de  iniciativa  do  governo  Lula,  instituído  pelo  Decreto  Presidencial  nº

6093/07.  Foi “um plano  executivo  para  dar  organicidade  e  coesão  aos  vários  programas

desenvolvidos no campo educacional no âmbito da União e que adotou a gestão gerencial

como forma de operacionalizar os programas” (COSTA, 2014).

O programa teve como objetivos a ampliação física e a reestruturação pedagógica do

sistema federal de educação superior, o aumento dos investimentos e a ampliação da oferta de

vagas públicas no ensino superior. O período de implantação do programa foi de cinco anos,

tendo sido iniciado em 2008 e finalizado em 2012 (LUGÃO et al, 2010). O Reuni teve como

propósitos:

[...]  dotar  as  universidades  federais  das  condições  necessárias  para  que  possam
expandir as vagas no ensino superior e reduzir a evasão dos alunos, no nível de
graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e dos recursos humanos
existentes. Igualmente, ressalta a importância de propiciar a mobilização estudantil e
a  ampliação  de  políticas  de  inclusão  e  de  assistência  estudantil  (ARAÚJO;
PINHEIRO, 2010, p. 659).

O Decreto  nº  6.096/07 sinalizou que  o MEC teria  um papel  na determinação dos

indicadores de desempenho das metas do Reuni (BRASIL, 2007a). A formulação de metas e

de indicadores de desempenho é uma importante forma de acompanhamento e avaliação do

2 Universidade  Federal  da  Fronteira  Sul  (UFFS),  Universidade  Federal  do  Oeste  do  Pará  (UFOPA),
Universidade Federal da Integração LatinoAmericana (UNILA) e Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) (BRASIL, 2014).



39

cumprimento das ações firmadas entre o governo federal e as universidades. Além disso, o

repasse de recursos financeiros para as instituições, no âmbito do Reuni, foi condicionado ao

cumprimento  dessas  metas,  privilegiando  uma  orientação  para  resultados  e  a  busca  pela

eficiência e a eficácia na execução dos processos e atividades nas instituições  (CASTRO;

PEREIRA, 2014; ARAÚJO; PINHEIRO, 2010).

Em  2007,  foi  elaborado  um  documento  orientador  para  as  universidades  na

formulação do seu plano de metas. Este documento estruturou as diretrizes para o Reuni em

seis dimensões, visando possibilitar a flexibilização da formação acadêmica e o atendimento

às diversidades locais e regionais, bem como às múltiplas áreas de conhecimento. As seis

dimensões  são:  I  -  ampliação  da  oferta  de  educação superior  pública;  II  -  reestruturação

acadêmico-curricular, III - renovação pedagógica da educação superior; IV - mobilidade intra

e interinstitucional; V - compromisso social da instituição; VI - suporte da pós-graduação ao

desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação (BRASIL, 2007b).  

 A Fase III – de expansão – foi encerrada em 2014 e foi direcionada para políticas

específicas de integração, fixação e desenvolvimento regional, como Programa de Expansão

do Ensino Médico, o Programa Viver Sem Limite, e o Procampo. Nesta fase foram criados 47

novos campi e quatro novas universidades3(BRASIL, 2014).

A expansão e a interiorização das universidades federais trouxeram um significativo

crescimento da oferta de educação superior em áreas historicamente preteridas. No período

compreendido entre os anos de 2003 e 2014, houve uma ampliação de 40% das universidades

federais, indo de 45 para 63 universidades. Também houve um aumento de 148 campi para

321, um crescimento de 117%, que passaram a atender a 277 municípios, em sua maioria no

interior. A Tabela 1 ilustra esse crescimento (BRASIL, 2014).

Tabela 1 – Expansão das universidades federais no Brasil

Pré-existentes Fases I e II Fase III

Total1808-2002 2003-2012 2013-2014

Universidades 45 14 4 63

Campi 148 146 27 321

Municípios atendidos 114 136 27 277

Fonte: Adaptado de BRASIL, [2014?].

3 Universidade  Federal  do  Oeste  da  Bahia  (UFOB),  Universidade  Federal  do  Sul  da  Bahia  (UFESBA ),
Universidade  Federal  do  Sul  Sudeste  do  Pará  (UNIFESSPA)  e  Universidade  Federal  do  Cariri  (UFCA)
(BRASIL, 2014).
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O processo de  expansão e  reestruturação das  IFES trouxe consigo novos padrões,

quando  houve  estímulo  à  “mudança  de  paradigmas,  possibilitando  a  reestruturação  da

arquitetura  acadêmica  e  a  melhora  da  qualidade  da  formação  oferecida  na  graduação”

(BRASIL, 2014).

Nas discussões acerca da expansão das universidades federais, é importante destacar as

bibliotecas universitárias, equipamentos significativos que, na esfera da educação superior,

são  instrumentos  capazes  de  agregar  valor  ao  processo  de  aprendizagem,  dando  suporte

informacional  às  atividades  acadêmicas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  auxiliando  na

consecução do objetivo final do Reuni de ampliação do acesso ao ensino superior com a

garantia de uma formação de qualidade (MESQUITA, 2016).

As mudanças ocorridas a partir da expansão das universidades federais, em especial a

criação de novos cursos e a ampliação no número de vagas ofertadas, afetaram diretamente as

bibliotecas universitárias federais, que foram pressionadas a ampliar seus acervos para atender

às novas demandas e a executar suas políticas de formação e desenvolvimento de coleções.

Tendo um papel central no desenvolvimento das atividades acadêmicas de uma universidade,

as bibliotecas serão analisadas no capítulo seguinte.
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4 BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS

Para avaliar a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços de uma biblioteca

universitária,  é necessário compreender o seu papel no contexto institucional em que está

inserida,  seus objetivos,  missão e finalidades,  bem como o contexto socioeconômico e os

reflexos que podem ter na biblioteca. É, portanto, “necessária a definição clara dos objetivos

de uma organização para que se possa avaliar sua razão de ser,  os seus resultados,  a sua

eficiência” (BATISTA JÚNIOR, 2004, p. 112).

As atividades institucionais que compõem as universidades podem ser agrupadas em

duas categorias diversas, mas complementares, que interagem entre si e exercem influências

mútuas: as atividades-meio e as atividades-fim (Figura 2). As atividades-fim dizem respeito às

finalidades  da  universidade  e  constituem  os  seus  três  pilares  fundamentais:  o  ensino,  a

pesquisa e a extensão.  Já as atividades-meio são os elementos de apoio que mantêm o seu

funcionamento e oferecem suporte às atividade-fim, dentre elas a qualidade do acervo das

bibliotecas (ANDRIOLA, 2004).

Figura 2 – Interrelações entre as atividades de uma universidade

Fonte: Andriola, 2004 (Adaptado).
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Integradas aos objetivos institucionais das universidades, as bibliotecas universitárias 

têm como finalidade:

[...]  cumprir  a  missão  de  prover  a  sociedade  com  informação  útil  –  científica,
técnica,  cultural, factual,  corporativa etc.  – sempre priorizando a informação que
promove conhecimento, ou seja, aquela informação que mobiliza a estrutura mental
do sujeito e modifica seu estado cognitivo – passando (o sujeito) de alguém que não
sabia sobre um determinado evento e, agora, passa a sabê-lo (LUBISCO, 2011, p.
95).

As bibliotecas  universitárias  são responsáveis  pela  disseminação do conhecimento,

pela  expansão  do  acesso  à  informação  e  pelo  suporte  ao  ensino  e  à  pesquisa  nas

universidades,  tendo,  portanto,  um importante  papel  na  sociedade  atual.  Seu alcance  e  a

função que  desempenham estão  diretamente  relacionados à  missão  da  universidade  como

agente de desenvolvimento científico, tecnológico, social e cultural  (NUNES; CARVALHO,

2016).

A biblioteca  universitária  é  uma  organização  complexa,  com  múltiplas  funções  e

diversos  procedimentos,  produtos  e  serviços,  cujo  propósito  fundamental  de  proporcionar

acesso ao conhecimento permaneceu o mesmo ao longo dos séculos (CUNHA, 2010).

Como parte integrante de um sistema educacional, sua missão deve estar alinhada aos

objetivos da universidade, razão pela qual é constantemente influenciada por alterações em

legislações, programas e projetos de governo, que impactam diretamente no desenvolvimento

das atividades e coleções destas unidades de informação (TAVARES, 2015).

O contexto externo é decisivo para a evolução das bibliotecas universitárias, assim

como o  é  para  a  configuração das  demais  instituições  sociais.  Por  isso,  essas  bibliotecas

tiveram que reformular  suas  atividades  e  serviços  a  fim de atender  às  demandas de seus

usuários,  de  maneira  a  manter  a  sua  contribuição  para  a  formação  de  profissionais  e

pesquisadores  (NUNES; CARVALHO, 2016). Como exemplo das influências  externas,  as

reformas universitárias – como a ocorrida em 1968 e o Reuni  –, reestruturaram o ensino

superior,  redefiniram seus  objetivos  e  conferiram, de forma indireta,  maior  importância  à

biblioteca  universitária,  na  medida  em  que  se  tornaram  equipamentos  essenciais  para  a

execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão na universidade  (MAIA; SANTOS,

2015).

A biblioteca universitária é um elemento inserido em um sistema de educação que tem

papel  fundamental  na  formação  dos  discentes,  pois  é  responsável  pelo  atendimento  das
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demandas  informacionais  de  seus  usuários,  de  maneira  a  garantir  que  eles  possam

desempenhar  suas  atividades  de  aprendizagem,  produção científica  e  extensão.  Assim,  ao

considerar a biblioteca como parte de um todo, evidencia-se as relações firmadas entre o setor

e outros setores dentro de uma universidade.  Por isso,  políticas públicas voltadas para as

instituições de ensino superior afetam as bibliotecas, que precisam responder à nova realidade

imposta pela reestruturação sofrida pela universidade, com vistas a manter-se sempre alinhada

às  novas  demandas,  para  que  seja  possível  atender  às  necessidades  de  informação  dos

usuários e prestar um serviço de qualidade (ALMEIDA; SILVA, 2013).

Dessa  maneira,  a  biblioteca  consolida-se  como  um  importante  equipamento

estratégico para a concretização das novas formas de gerenciamento das instituições de ensino

superior, fornecendo subsídios para a tomada de decisão da instituição a qual está vinculada

(MESQUITA,  2016).  A existência  de  bibliotecas  universitárias  em instituições  de  ensino

superior:

[...] contribui, potencialmente, para a redução de custos e de tempo na formação
pessoal, profissional e científica devido à disponibilidade de recursos informativos
oferecidos gratuitamente, garantindo a acessibilidade a bens públicos que facilitam a
produção. Em defesa desta contribuição para a economia de recursos financeiros e
de tempo dos seus usuários, as bibliotecas democratizam o acesso ao conhecimento
científico,  ao  transformá-lo  em um bem público,  pois  dispõem de  espaço  físico
adequado à concentração e ao estudo, possibilitam o acesso a fontes documentais
físicas  e  virtuais  de  diversas  áreas  do  conhecimento  e  oferecem  serviços  de
capacitação  aos  usuários  com  relação  à  busca  e  recuperação  de  informação,
agilizando o processo de aprendizagem e produção acadêmica (CAETANO, 2013, p.
110).

4.1. Planejamento, qualidade e eficiência em bibliotecas universitárias

A compreensão das bibliotecas universitárias como organizações levanta a importância

de uma gestão eficiente em um contexto dinâmico devido à diversidade de produtos e serviços

que  essas  bibliotecas  oferecem  à  comunidade.  Para  adequarem-se  às  novas  necessidades

demandadas  pelos  seus  usuários,  as  bibliotecas  universitárias  devem  reformular

constantemente seus paradigmas (SANTA ANNA; CALMON, 2016).

Como em qualquer outra organização, a exigência de aperfeiçoamento dos serviços

também é uma realidade para as bibliotecas, que estão sujeitas a todo o processo de mudança

ocorrido na administração nos últimos tempos. Nesse contexto,

As  organizações  que  conseguem  enxergar  as  necessidades  de  mudança  estão
demonstrando novas  alternativas,  buscando novos  referenciais  junto  às  empresas
mais modernas.  Esses  novos referenciais  direcionam para a  ênfase na qualidade,
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para cliente,  para a aprendizagem organizacional, para o capital intelectual, entre
outros (PRADO; ABREU, 2005, p. 107).

Apesar das exigências impostas por essas mudanças, muitos bibliotecários conhecem

pouco ou desconhecem a importância de se compreender os modelos gerenciais e os impactos

que determinadas atividades de gestão causam na prestação dos serviços e na satisfação dos

usuários, bem como a sua influência na consecução dos objetivos organizacionais. As funções

gerenciais são as responsáveis pelo direcionamento de todas as funções meio e fim, e pelo

ajuste aos objetivos e metas da biblioteca. Vinculam-se às funções decisórias, relacionadas às

tarefas de tomar decisões por meio de papéis gerenciais, como o de planejador, solucionador

de  problemas  ou  alocador  de  recursos.  Este  último  é  de  grande  importância  e  de  difícil

execução, considerando a precariedade e a indisponibilidade de recursos suficientes, comuns

nas bibliotecas (MACIEL; MENDONÇA, 2006).

Apesar  da  afirmativa  de  Maciel  e  Mendonça  (2006,  p.  41)  de  que  “a  nenhum

profissional bibliotecário é permitido ignorar as questões e os problemas de ordem gerencial”,

a gestão é uma atividade que muitas vezes é deixada de lado nas bibliotecas, pois o perfil dos

profissionais  dessa  área  está  mais  relacionado  à  valorização  das  atividades  técnicas

tradicionais,  como a catalogação, o serviço de referência,  o atendimento de empréstimo e

devolução.  Assim,  “por  não estarem totalmente  incorporadas  à  rotina  do bibliotecário,  as

atividades de gestão, quando ocorrem, são como atividades esporádicas e não como atitudes

permanentes” (ALMEIDA, 2011, p. 12).

Entretanto,  cabe  ressaltar  que os  serviços  ofertados  pelas  bibliotecas  universitárias

somente têm qualidade quando a biblioteca planeja e gerencia as suas atividades, buscando a

melhoria contínua dos processos de trabalho (SANTA ANNA; CALMON, 2016).

Em  se  tratando  de  uma  instituição  pertencente  à  administração  pública,  a  gestão

deveria  ser  tão  ou  mais  importante  quanto  as  demais  atividades  técnicas,  pois  envolve  a

aplicação de recursos financeiros públicos e o atendimento a uma comunidade que é titular do

direito  a  uma  prestação  de  serviços  eficiente.  O  gerenciamento  desses  recursos  exige,

portanto, um planejamento prévio e a definição de como a biblioteca utilizará os recursos

disponíveis. 

Ocorre  que,  comumente,  bibliotecários  que  exercem  funções  gerenciais  podem

acreditar  que  o  conhecimento  técnico  de  biblioteconomia  adquirido  na  faculdade  já  é  o

suficiente para realizar uma boa gestão. Por isso, em muitas bibliotecas, a função gerencial
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não é exercida de forma rigorosa ou adequada (ALMEIDA, 2011). Nessas situações,

O  que  o  bibliotecário  frequentemente  alega  é  que  não  tem  tempo  para  planejar,
deixando de considerar que o tempo nisso despendido seria recuperado no momento da
execução — não apenas as decisões já teriam sido tomadas, como também o pessoal
teria sido treinado para o desenvolvimento do projeto. O tempo empregado no processo
de planejamento certamente é menor e mais produtivo do que o tempo perdido com
processos improvisados, em que as decisões estariam sujeitas a soluções imediatistas
(ALMEIDA, 2011, p. 1-2).

Por essa razão, é importante que os bibliotecários gestores disponham de conhecimentos

na área de administração, além do conhecimento técnico na área de biblioteconomia e de

habilidades gerenciais (DZIEKANIAK, 2008).

Ou seja, tão importante quanto as atividades típicas de uma biblioteca e os resultados

aparentes do trabalho dos bibliotecários é o arcabouço gerencial por detrás do que é visto pelo

usuário  final,  pois,  “os  conhecimentos  administrativos  para  um gestor  de  uma biblioteca

tornam-se  relevantes  para  resolver  conflitos,  elaborar  planejamento  estratégico,  delinear

diretrizes e normas e saber alocar recursos.” (TROGLIO, 2014, p. 42).

Isso porque as atividades e processos de uma biblioteca dependem diretamente da

execução  dos  papéis  gerenciais  de  planejamento,  direção,  coordenação  e  controle  -  um

processo  contínuo,  constituído  por  atividades  integradas  e  ininterruptas,  que  também são

responsáveis pelo ajuste das atividades às metas e objetivos da biblioteca (LUBISCO, 2011).

O trabalho gerencial tem, portanto, em sua essência,

[…] a finalidade de fazer com que as organizações operem com eficiência e eficácia
e, neste sentido, o papel do gerente é aplicar meios que otimizem os processos, os
recursos, a equipe, enfim, os insumos e a engrenagem organizacional, maximizando
sua capacidade de funcionamento e investindo na melhoria contínua e na qualidade
dos serviços e produtos (LUBISCO, 2011, p. 115-116).

Os gestores da biblioteca podem desempenhar  papéis voltados para o aumento do

valor  da  biblioteca  perante  a  universidade  e  os  seus  usuários,  utilizando-se  das  seguintes

estratégias e processos: a) garantir que a visão estratégica e os objetivos da  biblioteca e da

universidade estejam alinhados, de maneira que a biblioteca possa responder às mudanças e

adequar os seus serviços para apoiar as prioridades centrais da universidade; b) reinventar

continuamente a biblioteca, repensando a sua noção central para que ela seja reconhecida em

seu papel em agregar valor à universidade, adotando, para isso, um pensamento sistêmico que

envolva identificar como a biblioteca funciona como parte de todo o sistema universitário; c)

envolver-se com as partes interessadas (stakeholders), permitindo que a biblioteca descubra as
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necessidades  dos  usuários  e  como  atendê-las  e  promova  seus  serviços,  mantendo  a  sua

relevância; d) construir uma cultura ágil e engajada, para se adaptar rapidamente a mudanças,

resolver problemas e adaptar serviços para o benefício de seus usuários; e) demonstrar valor

para  a  universidade,  desenvolvendo  uma  boa  reputação  e  demonstrando  liderança  e  alta

visibilidade,  atendendo aos  indicadores  de desempenho ou transformando os  objetivos  da

biblioteca nos objetivos da universidade (HARLAND; STEWART; BRUCE, 2017).

Um dos instrumentos mais eficientes para o exercício da função gerencial, tanto em

bibliotecas como em outras organizações, é o planejamento estratégico. “[...] o planejamento

estratégico  é  uma  ferramenta  da  Administração  ou  um  instrumento  gerencial,  que  pode

antever, ou seja, evita-se o improviso, como forma de reduzir riscos futuros, avaliar possíveis

impactos, norteando a tomada de decisões” (RODRIGUES; CASTRO; SANTOS, 2013, p.

98). Dessa maneira,

[…] no intuito de prestar serviços de qualidade, torna-se importante para o gestor de
uma biblioteca universitária elaborar um planejamento estratégico visando suprir as
demandas  informacionais  de  seus  usuários,  melhorar  a  qualidade  dos  serviços,
avaliar o cenário interno e externo da organização e planejar ações estratégicas de
médio e longo prazo” (TROGLIO, 2014, p. 38-39).

O  modelo  de  gestão  de  uma  biblioteca  pode  ser  analisado  tomando  por  base  as

características da administração gerencial. Assim, é possível traçar uma correlação entre os

instrumentos,  métodos  e  formas  de  gestão  dotados  em uma  biblioteca  universitária  e  os

princípios norteadores da administração pública gerencial.

As  bibliotecas,  como  quaisquer  organizações  prestadoras  de  serviços,  estão

condicionadas às regras da aceitação social, que exigem que sejam eficazes na prestação do

serviço ou produto e eficientes no uso dos recursos. A eficácia e a eficiência são parâmetros

de avaliação da qualidade de uma organização, associadas, respectivamente, ao cumprimento

de seus objetivos e à aplicação de recursos de maneira proveitosa (LUBISCO, 2011). No

tocante às organizações de natureza pública, cabe ressaltar que elas:

[...] têm ainda, pelo menos, mais um fator condicionante que as induzem à busca
da eficiência, qual seja o princípio filosófico, ético, moral da probidade que deve
permear a sociedade e suas organizações, no sentido de que a verba pública deve
ser aplicada com eficácia, sempre na perspectiva da consecução da missão e dos
objetivos da organização, de modo a trazer resultados de bem-estar social para
todos (LUBISCO, 2011, p. 90).

Para  que a  biblioteca  universitária  exerça  a  sua  missão de  dar  suporte  ao ensino,
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pesquisa e extensão, ser eficiente e ofereça serviços com qualidade, ela deve possuir uma

infraestrutura adequada para atender todas as necessidades de seus usuários, incluindo um

acervo  atual,  de  qualidade  e  disponível  em  quantidade  suficiente  (DAMASCENO;

MESQUITA,  2014).  Assim,  para  ser  eficiente,  a  biblioteca  precisa  adquirir  os  itens  que

possuem demanda para utilização e que são efetivamente utilizados. Em outras palavras, para

saber se uma biblioteca está sendo eficiente, deve-se questionar se ela está:

[…] “collecting the right material?” This study defines “right material” as items that
are being used by our students, faculty, and staff. Comparing what was added to the
collection each year and how often these items were checked out is a relatively easy
process  of  gathering  statistics,  but  interpreting  these  statistics  in  light  of  their
implications for the institutional budget can be a bit more complex. However, to
successfully  assess  collection  development  and  acquisitions,  any  library  must
analyze  two  areas:  first,  how well  did  the  library  collect  the  material  that  was
actually used and second, what material was not collected, but should have been
collected (DANIELSON, 2012, p. 84).4

O estudo sobre a eficiência dos gastos públicos na biblioteca exige a definição de um

modelo conceitual capaz de descrever seu funcionamento. Assim, a biblioteca é considerada

como “qualquer outra função de natureza produtiva, representada pela relação técnica entre

um conjunto de fatores produtivos (inputs) que se combinam adequadamente para obter certos

resultados (outputs)” (ROSANO-PEÑA; ALBUQUERQUE; DAHER, 2012).

A eficiência é descrita pela associação entre duas grandezas: os insumos ou recursos

utilizados  para  a  obtenção  de  um  produto  ou  serviço  e  o  próprio  produto  ou  serviço,

considerado  como  resultado  desejado.  A ideia  de  eficiência,  portanto,  está  relacionada  à

capacidade de produzir um resultado, um efeito, e por isso tem a ver com a ação, com os

meios. O custo unitário ou custo médio é o indicador usual de eficiência (LEMOS, 2009;

BATISTA JÚNIOR, 2004).

A avaliação de eficiência relaciona o esforço de implementação de uma política e os

resultados alcançados, sendo a mais necessária a ser desenvolvida, pois a escassez de recursos

públicos exige racionalização do gasto e são grandes as populações a serem atendidas pelas

4 "[...] coletando o material certo?" Este estudo define "material certo" como itens que estão sendo usados por
alunos, professores e funcionários. Coletar estatísticas que comparam o que foi adquirido com a frequência com
que esses itens foram emprestados é um processo relativamente fácil, mas interpretar essas estatísticas à luz de
suas implicações para o orçamento institucional pode ser um pouco mais complexo. No entanto, para avaliar
com sucesso o desenvolvimento de coleções e aquisições, qualquer biblioteca deve analisar duas áreas: primeiro,
quão bem a biblioteca adquire o material que é realmente usado e, segundo, qual material não foi adquirido, mas
deveria ter sido.” (DANIELSON, 2012, p. 84, tradução nossa).
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políticas  públicas.  Embora  negligenciada,  a  avaliação de  eficiência  é  necessária  porque a

eficiência é um objetivo democrático (ARRETCHE, 1999).

A mensuração da eficiência é feita por meio da relação entre os insumos e o resultado.

Este processo de medição é importante para determinar e avaliar o desempenho, bem como

para analisar a efetividade no cumprimento dos objetivos e metas. Problemas simples, que

possuem poucos insumos e poucos produtos, são bons meios para a obtenção de medidas de

eficiência devido à facilidade de aferição (RATTNER, 1967).

Os  insumos  frequentemente  são  tangíveis  e  facilmente  expressos  em quantidades,

apesar de que, sozinhos, não possuam significado relevante, devendo ser analisados em razão

do papel que representam no alcance dos resultados almejados. Os resultados, por sua vez,

quase  sempre  são  intangíveis  e  difíceis  de  mensurar.  Em  bibliotecas,  os  acervos  são

considerados como insumos e devem ser avaliados a partir dos resultados pretendidos, isto é,

a finalidade de atender às necessidades dos usuários (LUBISCO, 2011). “Em outras palavras,

o acervo (insumo) deve ser avaliado em função da medida em que satisfaz às demandas que

lhe são feitas (isto é, o produto); quaisquer outros critérios de avaliação seriam artificiais e

sem sentido” (LANCASTER, 2004, p. 3).

Lemos (2009) afirma haver um consenso de que todo monitoramento e avaliação são

baseados  na  análise  de  indicadores,  que  fornecem  informações  quantitativas  sobre  os

resultados alcançados e estabelecem relações entre duas ou mais variáveis, permitindo, assim,

avaliar quantitativa ou qualitativamente o desempenho, contribuindo para a tomada de decisão

e para a aplicação mais racional dos recursos públicos. Afirma a autora:

Os indicadores  de  insumos  referem-se  à  quantificação  de  recursos  utilizados  na
produção de bens e serviços. Estes indicadores estão dimensionados em termos de
gastos destinados para desenvolver um trabalho, etc.. Estes indicadores são muito
úteis  para dar  conta  de  quanto de recursos é  necessário para  a  obtenção de um
produto ou serviço, mas, apenas com eles não é possível saber se o objetivo final foi
alcançado  […] Os  indicadores  de  resultados  finais  (ou  impactos)  são  resultados
relacionados  com  o  propósito  ou  fim  último  da  entrega  de  bens  e  serviços  e
significam uma melhora significativa nas condições ou características da população.
Um resultado final é um benefício de médio e longo prazo obtido pela população
atendida (LEMOS, 2009, p. 29).

A eficiência e a qualidade na prestação de serviços em bibliotecas exigem um maior

interesse dos dirigentes dos serviços de informação na modernização das práticas gerenciais,

que devem visar o atendimento das necessidades e demandas dos usuários, ao invés da mera

disponibilização passiva de documentos e informações. As atividades gerenciais, nesses casos,
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devem ser reorientadas no sentido de incluir planejamento, gestão por resultados e controle de

custos,  fundamentando-se  em uma proposta  de  melhoria  contínua  e  de  orientação  para  a

qualidade e para a satisfação do cliente-usuário (GÓMEZ HERNÁNDEZ, 2002).

A necessidade de promoção da eficiência e da qualidade em bibliotecas universitárias

é evidenciada pelo surgimento de movimentos de utilização da gestão da qualidade no campo

da educação, como a Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI, publicada

em 1998.  A educação superior  deve  promover  a  melhoria  contínua  dos  seus  sistemas  de

gestão, planejamento e avaliação do ensino, dos equipamentos e dos serviços prestados, de

maneira  a  assegurar  a  qualidade  da  educação  em  seus  insumos,  processos  e  resultados,

envolvendo  todas  as  funções  e  atividades  da  instituição  de  ensino,  desde  os  programas

acadêmicos até a infraestrutura, incluindo aqui as bibliotecas (LUBISCO, 2011).

As primeiras narrativas no Brasil  acerca do emprego da qualidade em serviços de

bibliotecas – essencialmente indicações a respeito da aplicação de parâmetros de qualidade

nesses  serviços  –  datam  do  início  da  década  de  1990.  Anteriormente,  os  serviços  de

informação  eram tratados  como meros  repositórios  de  dados  e  de  informações,  porém o

avanço tecnológico  conduziu à  necessidade de implementação de sistemas de informação

capazes  de estimular  a  troca  de informações  e  permitir  o  acesso mais  fácil  e  rápido aos

acervos (VALLS; VERGUEIRO, 2006).

Tal  contexto  despertou  um  interesse  voltado  para  a  percepção  do  usuário  desses

serviços a respeito da sua qualidade. Também passou-se a exigir a qualidade nos recursos

utilizados para a manutenção do sistema, como infraestrutura adequada, pessoal capacitado e

treinado,  equipamentos  modernos  e  funcionais,  acervo  atualizado  e  coerente  com  as

necessidades e demandas dos usuários, etc. A gestão pela qualidade tornou-se, portanto, uma

opção para introduzir práticas gerenciais mais novas e para promover a melhoria dos serviços

ofertados (VALLS; VERGUEIRO, 2006).

O  mesmo  vale  para  as  bibliotecas  das  instituições  de  ensino  superior,  que,

comprometidas com a dinâmica institucional e em virtude das exigências da sociedade do

conhecimento,  também  deixaram  de  ser  apenas  repositório  de  informações,  passando  a

assumir novas competências e a trabalhar com políticas focadas na satisfação do usuário e na

contribuição  para  a  formação  dos  discentes,  constituindo-se,  portanto,  “em  setores

estratégicos  que  precisam  submeter-se  aos  processos  avaliativos  com  fins  de  melhoria

contínua e de assegurar a qualidade dos seus serviços” (LUBISCO, 2011, p. 14).
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A qualidade  na  prestação de  serviços  é  “uma dimensão específica  do  conceito  de

eficácia que se refere à capacidade da instituição de responder de forma rápida e direta às

necessidades dos usuários” (LEMOS, 2009, p. 29). Em bibliotecas, a qualidade na prestação

de serviços exige o desenvolvimento de modelos padronizados e de instrumentos de medição,

a elaboração de indicadores,  a aplicação de dados estatísticos e criação de parâmetros  de

avaliação que sejam capazes de transformar as demandas dos usuários em instrumentos de

medição quantitativos e qualitativos. Uma das formas de se verificar a qualidade é por meio

da  aplicação  de  questionários  periódicos  aos  usuários da  biblioteca  (ANDRADE,  2004;

LEMOS, 2009).

As bibliotecas, portanto,  como qualquer outra organização, devem ser gerenciadas de

maneira a ter sempre como foco a satisfação das demandas de seus usuários. Para isso, devem

ser  orientadas  para  a  busca  da  melhoria  contínua,  por  meio  da  definição  de  padrões  e

requisitos de qualidade dos seus serviços e do estabelecimento de um planejamento voltado

para o atendimento das necessidades dos seus usuários e à eficácia e eficiência da organização

(LUBISCO, 2011).

4.2. Formação e desenvolvimento de acervo bibliográfico

As atividades e processos tradicionais relativos ao desenvolvimento de coleções ainda

são essenciais  para  o  efetivo  funcionamento  das  bibliotecas  na  atualidade.  Uma vez  que

bibliotecas e coleções são quase sinônimos, pode-se afirmar que toda a noção de biblioteca

está  associada  à  ideia  de  coleção,  fazendo  com  que  o  conceito  de  desenvolvimento  de

coleções seja fundamental para a prática do profissional bibliotecário (CORRAL, 2012).

A formação e desenvolvimento de coleções é o processo mediador entre os materiais

de informação e a comunidade, que visa atender os objetivos da biblioteca, construir uma

coleção equilibrada e garantir a efetividade do acervo. É um processo holístico integrado, em

que as funções se interligam e se tornam dependentes umas das outras (TAVARES, 2015;

MACIEL; MENDONÇA, 2006).

Inicia-se com a análise da comunidade a ser atendida e dos programas acadêmicos dos

cursos envolvidos. É um dos aspectos que mais exige a atenção na administração de uma

biblioteca, pois subsidia o atendimento dos interesses, exigências, necessidades e demandas

informacionais da comunidade acadêmica, permitindo o desempenho adequado das atividades
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de ensino, pesquisa e extensão. Por essa razão, a formação e o desenvolvimento do acervo

devem ser considerados como atividades de planejamento, sendo de suma importância que

sejam  realizadas  de  maneira  periódica  e  dinâmica.  O  planejamento  da  formação  e  do

desenvolvimento da coleção é uma das tarefas mais relevantes e significativas do trabalho do

bibliotecário,  porque permite  a  antecipação das  demandas informacionais  dos  usuários  da

biblioteca (MATTOS; DIAS, 2009).

A expressão “desenvolvimento de coleções” surgiu no final da década de 1970 nos

Estados Unidos, quando da compreensão acerca da irracionalidade de se adquirir tudo o que

era  produzido.  Naquela  época,  a  literatura  em português  sobre  o  assunto  era  escassa e  a

disciplina  de  formação  e  desenvolvimento  de  coleções  era  recente  nas  escolas  de

biblioteconomia (WEITZEL, 2006).

[...]  refletindo  essa  limitação  humana,  o  desenvolvimento  de  coleções  tornou-se
recurso fundamental para se administrarem às coleções de acordo com os interesses
e  o  perfil  daqueles  que  necessitam  de  informações  específicas.  O  processo  de
desenvolvimento de coleções é composto pela seleção dos materiais que continua
seu caminho até a aquisição e a avaliação de coleções que visa corresponder ao
interesse de sua comunidade inserida nesse processo (WEITZEL, 2002, p. 3).

Na década de 1970, três modelos de desenvolvimento de coleções despontaram no

cenário da biblioteconomia: o modelo estruturalista, de James Baughman (1977), o modelo

hierárquico  de  Hendrik  Edelman  (1979)  e  o  modelo  holístico,  de  Edgard  Evans  (1979)

(VERGUEIRO, 1993).

O  modelo  estruturalista  de  Baughman  presume  que  uma  coleção  se  baseia  na

identificação  de  uma  estrutura  que,  uma  vez  determinada,  origina  um  plano  de

desenvolvimento  da  coleção.  Essa  abordagem  preza  pela  interação  entre  as  etapas  do

processo, procurando encontrar um padrão de relacionamentos entre os principais conceitos

integrantes  do  desenvolvimento  da  coleção.  Esses  conceitos  são:  1)  uso  (grupo  das

demandas); 2) conhecimento (grupo das disciplinas, assuntos, tópicos e áreas de estudo); e 3)

biblioteconomia (grupo das relações de assunto).

O desenvolvimento da coleção está na interseção desses três conceitos, constituindo-se

pelo entrelaçamento entre planejamento, implementação e avaliação. O planejamento define a

incorporação  de  documentos  conforme  as  necessidades  da  biblioteca.  A implementação

refere-se  ao  processo  de  tornar  os  documentos  acessíveis  para  uso.  A avaliação  envolve

examinar a coleção tendo em vista as metas e os objetivos da biblioteca. O entrelaçamento
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desses  conceitos  na  política  de  desenvolvimento  de  coleções  leva  a  um sistema  cíclico,

complementar e auto-aperfeiçoado  (BAUGHMAN, 1977).

Edelman  (1979)  sugere  que  há  uma  hierarquia  conceitual  entre  os  termos

“desenvolvimento”,  “seleção”  e  “aquisição”,  mesmo  que,  na  prática,  esses  três  níveis

interajam  entre  si  e,  algumas  vezes,  se  sobrepõem.  O  primeiro  nível  é  da  política  de

desenvolvimento de coleções, que descreve os objetivos de curto e longo prazo da biblioteca

no que diz respeito à sua coleção, considerando os aspectos contextuais em que a biblioteca

está inserida, a partir dos quais é estabelecida a alocação orçamentária para a aquisição do

acervo. O segundo nível é a seleção, um processo de tomada de decisão que executa as metas

da política de desenvolvimento, utilizando critérios e metodologias para a identificação dos

materiais  a  serem  incorporados  ao  acervo  da  biblioteca.  O  terceiro  e  último  nível  é  a

aquisição,  processo  que  realmente  leva  o  material  para  a  biblioteca  por  meio  da

implementação das decisões de seleção (EDELMAN, 1979).

O modelo  holístico  de Evans (1979) considera  o desenvolvimento  de coleções  do

ponto  de  vista  sistêmico,  sem a  distinção  ou sobreposição  das  etapas,  enfatizando  o  seu

caráter cíclico e a integração da biblioteca com o contexto social e organizacional em que está

inserida. Nesse modelo, o desenvolvimento de coleções é um processo com seis componentes,

que  se  inicia  na  análise  da  comunidade  e  continua  com a  política  de  seleção,  a  seleção

propriamente dita, a aquisição, o desbastamento e a avaliação da coleção (EVANS, 2000).

O modelo holístico de Evans é compartilhado por Simone Weitzel (2013), que também

entende  o  desenvolvimento  de  coleções  em bibliotecas  universitárias  como um processo,

composto por seis etapas sistematizadas: estudo da comunidade, seleção, aquisição, avaliação,

desbastamento e descarte.

Seguindo  a  mesma  linha,  Patel  (2016)  indica  cinco  fases  do  desenvolvimento  de

coleções:  a  análise  das  necessidades  informacionais  dos  usuários;  a  elaboração  e

implementação  da  política  de  seleção;  a  formulação  de  programas  de  aquisição;  o

compartilhamento de recursos informacionais; e os programas de descarte. Para o autor, “[…]

ccollection  development  implies  selection  and  acquisition  of  useful  materials,  periodic

evaluation of stock and weeding worn-out, outdated, and unserviceable documents” (PATEL,

2016, p. 66)5

5 “[…] desenvolvimento de coleções implica seleção e aquisição de materiais úteis, avaliação periódica do 
acervo e descarte de documentos desgastados, desatualizados e inservíveis” (PATEL, 2016, p. 66, tradução 
nossa).
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As coleções que antes eram formadas de maneira elementar exigem, atualmente, uma

gestão  criteriosa  e  cuidadosa  em seu  processo  de  desenvolvimento.  Tradicionalmente,  as

bibliotecas detém a posse de documentos visando atender às necessidades de informação de

uma comunidade, disponibilizando seu acervo por meio de empréstimos ou uso local. Com o

surgimento  de  modelos  de  desenvolvimento  de  coleções  focado  na  acessibilidade  da

informação, em contraposição ao modelo centrado na disponibilidade do documento, hoje as

bibliotecas  dispõem muito mais em seu acervo do que a capacidade de suas estantes.  Os

primeiros  modelos  fundamentados  no  acesso  foram  o  empréstimo  entre  bibliotecas  e  a

comutação bibliográfica (MATTOS; DIAS, 2009; ANDRADE; VERGUEIRO. 1996).

A migração do paradigma da posse para o paradigma do acesso foi intensificada com o

surgimento  das  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação  (TICs),  que  alteraram

significativamente a maneira de se formar e desenvolver coleções, com a inclusão de novos

suportes informacionais. O desenvolvimento das TICs e a consequente explosão tecnológica

trouxeram  consigo  novos  formatos  de  documentos,  exigindo  mudanças  nas  atividades

referentes  à  formação  e  ao  desenvolvimento  de  coleções,  que  passaram  a  incluir  os

documentos eletrônicos nos seus processos  (TARGINO, 2010; DIAS; SILVA; CERVANTES,

2013). Atualmente,

[…] information may be available not only in the form of conventional documents
like  books and periodicals  but  in  other  forms also.  Particularly  in  the  case  of  a
university library, information available in non-conventional documents may also be
required for teaching and research (PATEL, 2016, p. 66).6

Assim, os procedimentos para formar e desenvolver coleções vêm sendo redefinidos e

alterados  ao  longo  dos  últimos  tempos,  muito  em razão  do  surgimento  dos  documentos

eletrônicos e dos acervos em ambientes virtuais, o que exigiu a adoção pelas bibliotecas de

procedimentos novos e mais dinâmicos de gestão de coleções (SANTA ANNA, 2015).

Wilders (2017) sugeriu que, em 2025, as bibliotecas não estarão mais concentradas

apenas em publicações em papel, mas também em publicações digitais, tornando as coleções

cada  vez  mais  híbridas.  Assim,  os  bibliotecários  terão  a  opção  de  adquirir  uma  versão

eletrônica ou em papel de um livro – ou ambas. Todavia, muitos títulos de livros ainda não

terão uma alternativa digital, e ainda não está claro o quão favoráveis serão as condições dos

6 “[…]  a  informação  está  disponível  não  apenas  na  forma  de  documentos  convencionais,  como  livros  e
periódicos,  mas  também  em  outras  formas.  Particularmente  no  caso  de  uma  biblioteca  universitária,  a
informação disponível em documentos não convencionais também pode ser necessária para o ensino e para a
pesquisa” (PATEL, 2016, p. 66, tradução nossa).
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futuros e-books, considerando as limitações de uso e o maior custo.  O que determinará a

compra ou não de um e-book está relacionado a vários fatores, como eficiência de custos,

restrições dos usuários em relação aos e-books, usabilidade de plataformas, falta de espaço e

etc. Mas, o que será determinante é qual opção atende melhor às necessidades do usuário

(WILDERS, 2017).

O que será crucial para a continuidade do uso dos livros em papel é a necessidade de

leitura dos usuários: em geral, aqueles que estudam um texto mais intensivamente e leem

grandes partes de um livro, ou mesmo todo o livro, tendem a preferir uma versão impressa

com maior frequência. Além disso, as condições dos e-books são algumas vezes desvantajosas

em comparação aos livros de papel, como, por exemplo, falta de padronização. Isso pode

mudar  no  futuro,  à  medida  que  os  e-books  e  os  dispositivos  necessários  para  lê-los

melhorarem. Assim, será a demanda dos usuários que determinará o fornecimento do acesso

às publicações em papel (WILDERS, 2017).

Associado à mudança dos formatos dos documentos e dos procedimentos e aos novos

paradigmas, o conceito de desenvolvimento de coleções também vem evoluindo recentemente

para o de “controle de coleção” ou “gerenciamento de coleções”. Estes conceitos englobam a

elaboração de políticas de seleção de materiais bibliográficos, de aquisição e programas de

avaliação da coleção, armazenamento, preservação e descarte, sempre com o objetivo final de

atender às necessidades, objetivos e prioridades da biblioteca. O gerenciamento de coleções

tem a principal função de colaborar na alocação dos recursos orçamentários para atender às

diversas  necessidades  dos  usuários,  instituindo procedimentos  e  diretrizes  para  revisar  os

programas de seleção e aquisição, de maneira a atender às necessidades informacionais em

constante mudança (PATEL, 2016).

As  inúmeras  possibilidades  de  ampliação  dos  acervos  para  além  dos  muros  das

bibliotecas, diante da disponibilização de novos formatos de documentos em ambiente virtual,

levaram a novas reflexões sobre a formação e o desenvolvimento de coleções sob o prisma do

contexto real da biblioteca e a satisfação das necessidades informacionais dos usuários. A esse

respeito e considerando a incorporação de coleções em espaços digitais, é preciso ponderar

sobre os recursos financeiros disponíveis para que a instituição consiga manter as coleções

nesse ambiente, além de se considerar as necessidades dos usuários e o perfil da comunidade

atendida,  que terão influência direta  no acesso a  essas  coleções  a  ponto  de justificar  sua

disponibilização em ambiente digital (SANTA ANNA, 2015).
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Também é necessário considerar, para o planejamento de coleções digitais, além dos

aspectos comuns ao desenvolvimento de coleções em suportes tradicionais, a definição da

infraestrutura de suporte - software e hardware - e a especificação dos formatos e resoluções

dos  arquivos  que  sejam  pertinentes  à  garantia  de  acesso  ao  conteúdo  no  longo  prazo

(FELICIO; DIAS; TROGLIO, 2013).

Apesar  dos  desafios,  a  passagem da biblioteca tradicional  para a  biblioteca digital

permite  aumentar  a  qualidade  da  educação  e  promover  o  desenvolvimento  científico  e

tecnológico (RINCÓN FERREIRA, 1997), além de possibilitar de ampliação do acesso ao

acervo  –  o  que  comunga  das  propostas  e  expectativas  do  programa  de  expansão  das

universidades federais.

O avanço das TICs e dos novos formatos e suportes de informação, bem como as

exigências do mundo moderno, ampliaram o conceito de “desenvolvimento de coleções” para

abranger,  também,  as  atividades  de  avaliação  de  coleções.  Assim,  o  desenvolvimento  de

coleções e o "gerenciamento de coleções":

[…]  have been defined  and  described  in  different  ways  by  academics  and
practitioners  in  the  field over  the  years.  Despite the confusions and ambiguities
evident in the literature, we can identify several  recurring themes.  Collection
development is particularly associated with the  selection  and/or  acquisition of
library materials [...], while collection management is generally seen as a broader
term  covering  the  whole  range  of  activies  involved  in  managing  access  to
information resources (CORRALL, 2012, p. 4-5).7

Mesmo que o contexto atual seja mais favorável à realização de uma gestão de acervo

mais cuidadosa, as bibliotecas universitárias brasileiras quase não alteraram suas práticas de

desenvolvimento  de  coleções  (WEITZEL,  2006).  As  atividades  de  gestão  em bibliotecas

ocorrem não como atividades permanentes, mas esporadicamente, pelo fato de não estarem

completamente integradas às rotinas dos bibliotecários (ALMEIDA, 2011).

Bibliotecas  brasileiras  comumente apresentam  insuficiências  em  seus  métodos  de

administração,  que  não  dispõem  de  instrumentos  gerenciais  de  avaliação  e  controle  dos

serviços prestados (MEDEIROS et al, 2000). Assim, a ausência de critérios definidos para a

utilização dos recursos é resultado da maneira isolada e descoordenada em que a gestão dos

7 “[…] foram definidos e descritos de diferentes maneiras por acadêmicos e profissionais da área ao longo dos
anos.  Apesar  das  confusões  e  ambiguidades  evidenciadas  na  literatura,  podemos  identificar  vários  temas
recorrentes. O desenvolvimento de coleções está particularmente associado à seleção e/ou aquisição de materiais
bibliotecários  [...],  enquanto  o  gerenciamento  de  coleções  é  geralmente  visto  como um termo mais  amplo
abrangendo toda a gama de atividades envolvidas na gestão do acesso a recursos de informação” (CORRALL,
2012, p. 4-5, tradução nossa).
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recursos é geralmente feita nas bibliotecas das universidades, sem considerar um plano global

de investimentos (BERNARDO; RODRIGUES, 2015).

A ampliação da eficácia e eficiência dos serviços prestados exige o estabelecimento de

objetivos e metas de desempenho tangíveis, além de medidas de desempenho confiáveis, que

servem  de  apoio  para  a  avaliação  isenta  e  razoável  de  padrões  que  possam  identificar,

efetivamente,  que os resultados estão sendo alcançados,  em especial  àqueles  associados à

satisfação do usuário (VALLS; VERGUEIRO, 2006).

A utilização de critérios quantitativos no processo de desenvolvimento de coleções

colabora com  o processo decisório e,  dessa maneira,  permite  formar um acervo capaz de

atender aos interesses e demandas da comunidade acadêmica (MATTOS; DIAS, 2009).  A

escolha desses critérios deve ter objetivos e processos próprios, de acordo com os objetivos da

biblioteca e tamanho da coleção: em uma biblioteca universitária, devem estar de acordo com

os princípios do ensino, pesquisa e extensão da instituição a qual está vinculada; e coleções

maiores  exigem  filtros  de  seleção  mais  elaborados,  com  critérios  mais  bem  definidos  e

adequados. Em bibliotecas universitárias, a definição destes critérios de seleção deve ser de

responsabilidade  de  uma  comissão  de  professores,  bibliotecários  e  alunos  (ANDRADE,

1992).

Assim, a promoção das adequações e dos ajustes necessários nos processos de seleção

e  aquisição  de  materiais  bibliográficos,  com vistas  a  manter  a  qualidade  do  acervo e  da

prestação dos serviços, depende de planejamento, do estabelecimento de critérios adequados e

da realização constante de avaliações das atividades de desenvolvimento do acervo.

4.2.1 Diretrizes do MEC para o acervo de Bibliotecas Universitárias

Atuando  como  um  instrumento  fundamental  para  as  atividades  de  ensino  e

aprendizagem,  a  biblioteca  universitária  é  capaz  de  apoiar  a  formação  dos  usuários,

facilitando  o  desenvolvimento  de  suas  reflexões  e,  assim,  auxiliando-os  a  suprir  suas

necessidades de informação. Disso decorre a necessidade constante de avaliar suas atividades

e serviços, de modo a cumprir seu papel de permitir ao usuário o acesso, por meio de seus

acervos, ao conhecimento científico registrado (GOMES; DUARTE, 2014).

Como parte integrante da busca pela melhoria contínua, a avaliação é um mecanismo

de apoio para a execução do planejamento e para a gestão, operando na comparação entre os
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resultados  atingidos  e  as  metas  previamente  estabelecidas,  amparando  as  decisões

institucionais  e proporcionando instrumentos  para a execução de ações corretivas,  quando

estas  se  fizerem  necessárias.  Dessa  maneira,  é  possível  examinar  se  o  desempenho  das

atividades executadas está de acordo com o padrão estabelecido no planejamento, a fim de

manter a qualidade dos serviços e produtos e a satisfação dos usuários (LUBISCO, 2011).

A avaliação é, portanto, uma atividade indispensável para a regulação e a garantia de

qualidade, principalmente no tocante ao ensino superior e seu contexto da expansão no país.

Na dimensão quantitativa, a avaliação permite a mensuração de desempenho e de resultados,

assegurando  que  as  atividades  institucionais  tenham  continuidade  e  permitindo,  ainda,

reconhecer  possíveis  causas  e  consequências  do  resultado  e,  assim,  reiniciar  o  ciclo  de

planejamento.  No aspecto qualitativo,  a avaliação enseja a compreensão e a atribuição de

significado aos  processos  e  atividades  institucionais,  permitindo constatar  e  solucionar  os

pontos fracos e desenvolver os pontos fortes da instituição (BRASIL, 2014).

O processo nacional de avaliação das políticas públicas de educação superior no Brasil

é  realizado  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira

(Inep), por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O Sinaes

foi instituído pela Lei 10.861/2004, fundamentado pelo princípio constitucional da garantia de

padrão de qualidade, previsto no artigo 206, inciso VII da CF/88. O Sistema avalia a gestão

das  instituições,  as  atividades  acadêmicas,  os  cursos,  o  corpo docente,  as  instalações  e  o

desempenho  dos  estudantes  da  educação  superior  e  tem  como  finalidade  a  melhoria  da

qualidade  da  educação  nos  cursos  de  graduação  e  nas  instituições  de  ensino  superior

(BRASIL, 2004; LUBISCO, 2011). O Sinaes tem como finalidade, portanto, o estímulo a:

[...]  melhoria  da  qualidade  acadêmica  e  da  gestão  institucional  das  IES,
articulando regulação – concebida como vigilância e ordenamento do Estado em
relação as condições requeridas para realizar suas finalidades e objetivos – e
avaliação – vista como análise da materialização de seu compromisso social de
formação. Ou seja, a avaliação constitui importante instrumento de formulação e
gestão de política pública. (LUBISCO, 2011, p. 11).

As  diretrizes  estabelecidas  pelo  MEC  orientam  a  elaboração,  pelo  Inep,  dos

instrumentos de avaliação, aos quais são submetidas as instituições de ensino superior para

continuarem ofertando cursos. São três as categorias de análise para avaliação dos cursos de

graduação: Corpo Docente, Organização Didático-Pedagógica e Instalações. A avaliação  in

loco determina  o  Conceito  de  Curso  (CC)  por  meio  dos  pesos  atribuídos  a  essas  três
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dimensões  e  possui  cinco  níveis  de  conceito,  cujos  valores  iguais  ou  superiores  a  três

demonstram qualidade satisfatória (INEP, 2017a).

Na metodologia utilizada pelo Inep, as bibliotecas universitárias estão incluídas na

dimensão infraestrutura, conforme especificado no incido VII, do artigo 16 do Decreto n°

5.773, de 9 de maio de 2006:  

Art. 16, VII - infra-estrutura física e instalações acadêmicas, especificando: a) com
relação  à  biblioteca:  acervo  de  livros,  periódicos  acadêmicos  e  científicos  e
assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas, dicionários e enciclopédias, formas
de atualização e expansão, identificando sua correlação pedagógica com os cursos e
programas previstos; vídeos, DVD, CD, CD-ROM e assinaturas eletrônicas; espaço
físico para estudos e  horário de  funcionamento,  pessoal  técnico  administrativo e
serviços oferecidos. (BRASIL, 2006).

O instrumento do Inep para avaliação das bibliotecas tem como objetivo qualificar o

material bibliográfico quanto à adequação dos títulos existentes no acervo ao currículo do

curso  e  à  existência  de  exemplares  em quantidade  suficiente  para  atender  à  demanda  da

comunidade  universitária. A  partir  da  avaliação  do Inep,  a  biblioteca  pode  promover

melhorias para atender às necessidades da comunidade acadêmica (MAIA; SANTOS, 2015).

As bibliografias básica e complementar de cada unidade curricular (UC) são objetos

de avaliação do Inep e estão descritas nos Programas Pedagógicos Curriculares (PPCs). A UC

é  designada  por  disciplinas  e  relaciona  as  atividades  a  serem desenvolvidas  durante  um

período letivo. O PPC é um documento que orienta o curso, composto pelos conhecimentos

necessários  à  formação  do  discente,  estrutura  curricular,  ementas,  bibliografia  básica  e

complementar,  estratégias  de  ensino,  docentes  e  infraestrutura  de  apoio. As bibliografias

básica e complementar são os registros de documentos para consulta, contendo a identificação

de cada uma das obras, de caráter básico e complementar, respectivamente, podendo ser em

formato virtual (INEP 2012; 2015; 2017a).

Nos instrumentos  de autorização,  reconhecimento  e  renovação de  reconhecimento  de

cursos de graduação do Inep, os critérios de análise para avaliação das bibliografias básica e

complementar são descritos nos indicadores 3.6 e 3.7, respectivamente.

Até 2015, a exigência do MEC era de uma quantidade mínima para a composição e

atualização dos acervos, tomando como base o número de vagas anuais disponíveis por curso.

Em 2012 e 2015 esses critérios se mantiveram os mesmos, conforme os Quadros 1 e 2:
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Quadro 1 – Critérios de avaliação da bibliografia básica em 2012 e 2015

Indicador 3.6. Bibliografia básica

Conceito Critério de Análise

1 Não está disponível; ou está disponível na proporção média de um exemplar para 20 ou mais vagas
anuais  pretendidas/autorizadas,  de  cada  uma  das  unidades  curriculares,  de  todos  os  cursos  que
efetivamente utilizam o acervo; ou quando o acervo existente não está informatizado e tombado
junto ao patrimônio da IES; ou quando não existe um mínimo de três títulos por unidade curricular.

2 No mínimo três títulos por unidade curricular, disponível na proporção de um exemplar para a faixa
de 15 a menos de 20 vagas anuais pretendidas/ autorizadas, de cada uma das unidades curriculares,
de todos os cursos que  utilizam o acervo, informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.

3 No mínimo três títulos por unidade curricular, disponível na proporção de um exemplar para a faixa
de 10 a menos de 15 vagas anuais pretendidas/ autorizadas, de cada uma das unidades curriculares,
de todos os cursos que utilizam o acervo,  informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.

4 No mínimo três títulos por unidade curricular, disponível na proporção de um exemplar para a faixa
de 5 a menos de 10 vagas anuais pretendidas/ autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de
todos os cursos que  utilizam o acervo, informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.

5 No mínimo três títulos por unidade curricular, disponível na proporção de um exemplar para menos
de 5 vagas anuais pretendidas/ autorizadas,  de cada uma das unidades curriculares,  de todos os
cursos que efetivamente utilizam o acervo, informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.

Fonte: INEP, 2012; 2015 (Adaptado).

Quadro 2 – Critérios de avaliação da bibliografia complementar em 2012 e 2015

Indicador 3.7. Bibliografia complementar

Conceito Critério de Análise

1 Quando  o  acervo  da  bibliografia  complementar  não  está  disponível;  ou  quando  o  acervo  da
bibliografia complementar possui menos de dois títulos por unidade curricular.

2 Quando  o  acervo  da  bibliografia  complementar  possui,  pelo  menos,  dois  títulos  por  unidade
curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.

3 Quando  o  acervo  da  bibliografia  complementar  possui,  pelo  menos,  três  títulos  por  unidade
curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.

4 Quando o acervo  da bibliografia  complementar  possui,  pelo menos,  quatro  títulos  por unidade
curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.

5 Quando  o  acervo  da  bibliografia  complementar  possui,  pelo  menos,  cinco  títulos  por  unidade
curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.

Fonte: INEP, 2012; 2015 (Adaptado).

A partir  de 2017,  o  Inep atualizou os  instrumentos  para  avaliar  as  instituições  de

educação superior e os cursos de graduação presenciais e à distância. Os novos instrumentos

foram publicados pela Portaria n° 1.383, de 31 de outubro de 2017, com início de utilização a

partir de março de 2018 (BRASIL, 2017a).

Os  critérios  de  análise  dos  instrumentos  anteriores  eram  quantitativos,  exigindo

cálculos e medidas diretas. Nos atuais, a maioria foi alterada para qualitativos, passando a

mensurar a qualidade esperada para a IES/curso, com o foco nos resultados positivos  (INEP,
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2017b).

Os quadros 3 e 4 trazem os novos critérios de avaliação das bibliografias básica e

complementar:

Quadro 3 – Critérios de avaliação da bibliografia básica em 2017

Indicador 3.6 - Bibliografia básica por unidade curricular (UC)

Conceito Critério de análise

1 1.1. O acervo físico não está tombado e informatizado; ou o virtual não possui contrato que garante
o acesso ininterrupto pelos usuários; ou pelo menos um deles não está registrado em nome da IES;
1.2. Ou acervo da bibliografia básica não é adequado em relação às unidades curriculares e aos
conteúdos descritos no PPC ou não está atualizado, considerando a natureza das UC.
1.3.  Ou  não  está  referendado  por  relatório  de  adequação,  ou  não  está  assinado  pelo  NDE,
comprovando a compatibilidade,  em cada bibliografia  básica da UC, entre o número de vagas
autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por
título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.

2 2.1. O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES;
2.2.  O  acervo  da  bibliografia  básica  é  adequado  em  relação  às  unidades  curriculares  e  aos
conteúdos descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC;
2.3. Idem 1.3;
2.4. Ou, nos casos dos títulos virtuais, não há garantia de acesso físico na IES, com instalações e
recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, ou de ferramentas
de acessibilidade ou de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.

3 3.1. Idem 2.1;
3.2. Idem 2.2;
3.3.  Está  referendado  por  relatório  de  adequação,  assinado  pelo  NDE,  comprovando  a
compatibilidade,  em cada  bibliografia  básica da  UC, entre  o número de vagas autorizadas  (do
próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou
assinatura de acesso) disponível no acervo. 
3.4. Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos
tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas
de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.

4 4.1. Idem 3.1;
4.2. Idem 3.2;
4.3. Idem 3.3;
4.4. Idem 3.4;
4.5. O acervo possui exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados que 
suplementam o conteúdo administrado nas UC.

5 5.1. Idem 4.1;
5.2. Idem 4.2;
5.3. Idem 4.3;
5.4. Idem 4.4;
5.5. Idem 4.5;
5.6. O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de
acesso mais demandadas,  sendo adotado plano de contingência para a garantia  do acesso e do
serviço.

Fonte: INEP, 2017a (Adaptado).
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Quadro 4 – Critérios de avaliação da bibliografia complementar em 2017

Indicador 3.7 Bibliografia complementar por unidade curricular (UC)

Conceito Critério de análise

1 1.1. O acervo físico não está tombado e informatizado; ou o virtual não possui contrato que garante
o acesso ininterrupto pelos usuários; ou pelo menos um deles não está registrado em nome da IES.
1.2. Ou o acervo da bibliografia complementar não é adequado em relação às unidades curriculares
e aos conteúdos descritos no PPC ou não está atualizado, considerando a natureza das UC.
1.3.  Ou  não  está  referendado  por  relatório  de  adequação,  ou  não  está  assinado  pelo  NDE,
comprovando a compatibilidade,  em cada bibliografia  básica da UC, entre o número de vagas
autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por
título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.

2 2.1. O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES.
2.2. O acervo da bibliografia complementar é adequado em relação às unidades curriculares e aos
conteúdos  descritos  no  PPC  e  está  atualizado,  considerando  a  natureza  das  UC.
2.3. Idem 1.3;
2.4. Ou, nos casos dos títulos virtuais, não há garantia de acesso físico na IeS, com instalações e
recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, ou de ferramentas
de acessibilidade ou de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.

3 3.1. Idem 2.1;
3.2. Idem 2.2;
3.3.  Está  referendado  por  relatório  de  adequação,  assinado  pelo  NDE,  comprovando  a
compatibilidade, em cada bibliografia complementar da UC, entre o número de vagas autorizadas
(do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou
assinatura de acesso) disponível no acervo;
3.4. Nos casos dos títulos virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos
tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas
de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.

4 4.1. Idem 3.1;
4.2. Idem 3.2;
4.3. Idem 3.3;
4.4. Idem 3.4;
4.5. O acervo possui exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados que
complementam o conteúdo administrado nas UC.

5 5.1. Idem 4.1;
5.2. Idem 4.2;
5.3. Idem 4.3;
5.4. Idem 4.4;
5.5. Idem 4.5;
5.6. O acervo possui exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados que
complementam o conteúdo administrado nas UC.
5.7. O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de
acesso mais demandadas,  sendo adotado plano de contingência para a garantia  do acesso e do
serviço.

Fonte: INEP, 2017a (Adaptado).

Observa-se que a primeira mudança diz respeito ao próprio indicador, que passou a ser

avaliado  em  relação  à  totalidade  de  títulos  constantes  na  bibliografia  de  cada  unidade

curricular  –  e  não  mais  por  cada  título  da  unidade  curricular.  Outra  mudança  foi  a

incorporação  dos  periódicos  especializados  nos  critérios  de  análise  do  indicador  de
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bibliografia complementar.

Os  novos  instrumentos  consideram  que  a  diferença  entre  um  conceito  e  outro  é

determinado pela presença, ou aumento da complexidade, de um atributo. Assim, a avaliação

do  Inep  não  será  mais  por  meio  de  um  modelo  padronizado,  mas  por  relatórios  que

demonstrem a adequação do acervo aos PPCs e às vagas ofertadas.  Trata-se,  portanto,  de

considerar que as IES possuem objetivos e realidades distintas e, por isso, basta demonstrar de

que o acervo é suficiente (INEP, 2018).

O Quadro 5 ilustra a evolução dos critérios de avaliação do Inep para a bibliografia

básica:

Quadro 5 – Evolução dos critérios de avaliação do INEP para bibliografia básica

Conceito 2012 2015 2017

1 1:20 ou >208 
vagas anuais

Ou não há um 
mínimo de três 
títulos por UC.

1:20 ou >20 vagas
anuais

Ou não há um 
mínimo de três 
títulos por UC.

Não é adequado às UCs e ao PPC ou não está atualizado
Ou não está referendado por relatório de adequação
Ou não há compatibilidade entre vagas autorizadas e 
exemplares por título (ou assinatura de acesso)

2 1:15 a <20 vagas
anuais

>3 títulos por 
UC

1:15 a <20 vagas 
anuais

>3 títulos por UC

Adequado às Ucs e ao PPC e atualizado
Não está referendado por relatório de adequação
Ou não há compatibilidade entre vagas e exemplares por 
título (ou assinatura de acesso)
Não há garantia de acesso físico ao acervo virtual na IeS

3 1:10 a <15 vagas
anuais

>3 títulos por 
UC

1:10 a <15 vagas 
anuais

> 3 títulos por UC

Adequado às Ucs e ao PPC e atualizado
Referendado por relatório de adequação
Há compatibilidade entre vagas e exemplares por título (ou 
assinatura de acesso)
Há garantia de acesso físico ao acervo virtual na IeS

4 1:5 a <10 vagas 
anuais

>3 títulos por 
UC

1:5 a <10 vagas 
anuais

> 3 títulos por UC

Adequado às Ucs e ao PPC e atualizado
Referendado por relatório de adequação
Há compatibilidade entre vagas e exemplares por título (ou 
assinatura de acesso)
Há garantia de acesso físico ao acervo virtual na IeS
Há exemplares ou assinaturas de acesso virtual de periódicos 
que suplementam o conteúdo das UC

5 1: <5
vagas anuais

>3 títulos por 
UC

1: <5 vagas 
anuais

> 3 títulos por UC

Adequado às Ucs e ao PPC e atualizado
Referendado por relatório de adequação
Há compatibilidade entre vagas e exemplares por título (ou 
assinatura de acesso)
Há garantia de acesso físico ao acervo virtual na IeS
Há exemplares ou assinaturas de acesso virtual de periódicos 
que suplementam o conteúdo das UC
Atualização do n° de exemplares e/ou assinaturas mais 
demandadas

Fonte: Autora, baseado em INEP, 2012; 2015; 2017.

8Um exemplar para 20 ou mais de 20 vagas anuais



63

Verifica-se  que  houve  a  migração  de  uma  análise  quantitativa,  parametrizada  por

indicadores numéricos, para uma avaliação mais qualitativa, voltada à adequação do acervo às

demandas da IES.

O Quadro 6  também ilustra  a  evolução dos  critérios  de  avaliação do Inep para  a

bibliografia  complementar,  de  uma  perspectiva  quantitativa  para  uma  abordagem  mais

qualitativa:

Quadro 6 – Evolução dos critérios de avaliação do Inep para bibliografia complementar

Conceito 2012 2015 2018

1 < 2 títulos por UC < 2 títulos por UC Não é adequado às UCs e ao PPC ou não está atualizado
Ou não está referendado por relatório de adequação
Não há compatibilidade entre vagas autorizadas e 
exemplares por título (ou assinatura de acesso)

2 > 2 títulos por UC

2 exemplares de 
cada título ou com 
acesso virtual

> 2 títulos por UC

2 exemplares de 
cada título ou com 
acesso virtual

Adequado às Ucs e ao PPC e atualizado
Não está referendado por relatório de adequação
Ou não há compatibilidade entre vagas e exemplares por 
título (ou assinatura de acesso)
Não há garantia de acesso físico ao acervo virtual na IeS

3 > 3 títulos por UC

2 exemplares de 
cada título ou com 
acesso virtual.

> 3 títulos por UC

2 exemplares de 
cada título ou com 
acesso virtual.

Adequado às Ucs e ao PPC e atualizado
Referendado por relatório de adequação
Há compatibilidade entre vagas e exemplares por título 
(ou assinatura de acesso)
Há garantia de acesso físico ao acervo virtual na IeS

4 > 4 títulos por UC

2 exemplares de 
cada título ou com 
acesso virtual.

> 4 títulos por UC

2 exemplares de 
cada título ou com 
acesso virtual.

Adequado às Ucs e ao PPC e atualizado
Referendado por relatório de adequação
Há compatibilidade entre vagas e exemplares por título 
(ou assinatura de acesso)
Há garantia de acesso físico ao acervo virtual na IeS
Há exemplares ou assinaturas de acesso virtual de 
periódicos que suplementam o conteúdo das UC

5 > 5 títulos por UC

2 exemplares de 
cada título ou com 
acesso virtual.

> 5 títulos por UC

2 exemplares de 
cada título ou com 
acesso virtual.

Adequado às Ucs e ao PPC e atualizado
Referendado por relatório de adequação
Há compatibilidade entre vagas e exemplares por título 
(ou assinatura de acesso)
Há garantia de acesso físico ao acervo virtual na IeS
Há exemplares ou assinaturas de acesso virtual de 
periódicos que suplementam o conteúdo das UC
Atualização do n° de exemplares e/ou assinaturas mais 
demandadas

Fonte: Autora, baseado em INEP, 2012; 2015; 2017.

Observa-se que os parâmetros numéricos foram quase que totalmente retirados. Nos

instrumentos  anteriores,  os  indicadores  buscavam  obter  um  índice  a  partir  de  dados

numéricos, na tentativa de atingir uma quantidade adequada para obtenção de um conceito. O
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novo instrumento traz uma análise mais qualitativa, na perspectiva de que a presença de um

atributo é um parâmetro de qualidade (INEP, 2018).

Vale ressaltar, aqui, a opinião de Lubisco (2011) a respeito do papel das bibliotecas

universitárias  como  instrumento  didático-pedagógico,  e  não  como  mera  instalação,  como

considera atualmente o Inep. 

Mesmo após as modificações e os avanços obtidos pelo novo instrumento de avaliação

em 2017, o Inep manteve a biblioteca dentro da dimensão Infraestrutura, tratando-a como uma

instalação da universidade, ao lado de indicadores como espaço de trabalho para docentes e

coordenadores, salas de aula e de professores, laboratórios, etc.  Essa perspectiva ignora os

aspectos  didáticos  e  pedagógicos  que  tornam  a  biblioteca  universitária  o  pilar  do

desenvolvimento dos estudantes (INEP, 2017; LUBISCO, 2011). 

Um instrumento de avaliação de biblioteca  universitária  deve  abranger  as  funções  da

biblioteca. Para isso, é indispensável que a biblioteca mude de status dentro da sua instituição

e  perante  o  MEC, ascendendo de  “instalação física”  a  “recurso  pedagógico”  (LUBISCO,

2011).

As novas diretrizes  do Inep (2018) indicam uma avanço na percepção dos  órgãos

governamentais  em  relação  ao  acervo  das  bibliotecas.  Apesar  de  não  ter  abrangido  as

perspectivas de Lubisco (2011), o avanço foi significativo em relação à avaliação do acervo

das bibliotecas universitárias.

4.2.2. Política de desenvolvimento de coleções

A elaboração  de  uma  política  de  formação  e  desenvolvimento  de  coleções  está

diretamente vinculada ao planejamento estratégico da biblioteca e à gestão para resultados.

Cada biblioteca deve ter  a sua política voltada para o acervo, apontando diretrizes para a

seleção, para a alocação de recursos destinados à aquisição de materiais e para os resultados

pretendidos  –  em  especial  o  atendimento  das  demandas  informacionais  da  comunidade

usuária atendida.

A política de desenvolvimento de coleções representa “[...] um instrumento importante

para desencadear o processo de formação e crescimento de coleções, constituindo-se num

documento formal elaborado pela equipe responsável pelas atividades que apoiam o processo

de desenvolvimento de coleções como um todo” (WEITZEL, 2006, p. 18).
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Um fator de grande influência na política de formação e desenvolvimento de acervo é

o contexto no qual a biblioteca está inserida, isto é, “as condições estruturais, a liberação de

recursos,  a  presença  de  bibliotecário-gestor,  as  necessidades  do  público-alvo  e  a  cultura

organizacional  refletem nos  processos  de  trabalho  desenvolvidos  em prol  da  formação  e

desenvolvimento das coleções” (SANTA ANNA, 2015, p. 550).

Por isso, é de suma importância que a biblioteca disponha de um instrumento capaz de

direcionar os procedimentos para formação e desenvolvimento de seu acervo, que esteja de

acordo com o contexto institucional ao qual a biblioteca está vinculada. É este instrumento – a

política de formação e desenvolvimento de coleções - que irá propor as diretrizes gerais de

seleção e aquisição de material e, assim, servir como parâmetro para a tomada de decisão em

relação à escolha do material a ser incluído no acervo. Dessa maneira, a política de formação

e desenvolvimento de coleções:

Torna público, expressamente, o relacionamento entre o desenvolvimento da coleção
e  os  objetivos  da  instituição  e  a  esta  coleção  deve  servir,  tanto  por  causa  da
necessidade de um guia prático na seleção diária de itens, como devido ao fato de
ser  tal  documento  uma  peça-chave  para  o  planejamento  em  larga  escala.
(VERGUEIRO, 1989, p. 25).

“[…] collection development policy should preferably be in written form” (PATEL,

2016,  p.  66).9 O  bibliotecário  gestor  da  coleção  deve  ter  em  mente  todos  os  aspectos

contextuais internos e externos que possam interferir no planejamento do acervo, isto é, deve

considerar a realidade em que a biblioteca está inserida e conduzir a política de formação e

desenvolvimento de coleções adequando as diretrizes à instituição ao contexto institucional ao

qual a biblioteca está vinculada (SANTA ANNA, 2015).

A elaboração  de  uma  política  de  formação  e  desenvolvimento  de  coleções  exige

diversas tomadas de decisão, destacando-se: definição do tipo de material e dos assuntos que

irão compor o acervo;  estabelecimento de critérios de seleção e prioridades  de aquisição;

indicação  de  critérios  para  alocação  de  recursos,  incluindo  a  definição  do  número  de

exemplares por título (MACIEL; MENDONÇA, 2006).

Em bibliotecas universitárias, os processos de formação e desenvolvimento do acervo

devem eleger, em um primeiro momento, os materiais bibliográficos que atendam os cursos

que estão em fase de implantação e/ou reconhecimento pelo MEC, bem como responder aos

programas  curriculares  dos  cursos  já  existentes  (UFMG,  2015).  Daí  a  necessidade  de

9 “[…] a política de desenvolvimento de coleções deve, preferencialmente, ser por escrito” (PATEL, 2016, p. 66,
tradução nossa).



66

elaboração de uma ferramenta de planejamento capaz de proporcionar uma aplicação eficiente

dos  recursos  orçamentários  disponíveis,  possibilitando  uma  formação  objetiva  e  uma

atualização constante do acervo, sem haver desperdícios de recursos públicos. Dessa maneira,

The assumption is being made that books are acquired at an institution for use. A
sound  stewardship  of  resources  will  want  to  observe  if  the  items  added  to  the
collection are indeed used by the students, faculty, and staff [...]. A good collection
development and acquisition program will see fairly high use. However, high levels
of use [...] may be an indication that more resources need to be applied to collecting
in a particular subject area, while low levels of use [...] may be a warning that either
(a) the material being added is not found useful by the users or (b) material from this
subject  area is  being over-collected. In  either case,  there should be some budget
adjustments so that more financial resources are spent on subject areas that are more
highly used (DANIELSON, 2012, p. 86).10

O desenvolvimento  de  coleções  implica  a  existência  de  programas  de  seleção,  de

aquisição, de avaliação do acervo e de descarte, devendo ser elaboradas diretrizes específicas

para cada um desses processos (PATEL, 2016).

Apesar da grande importância de uma política de desenvolvimento de coleções, muitas

bibliotecas falham em formular ou atualizar suas políticas. Uma das maiores razões é que uma

boa política requer uma grande quantidade de dados,  que envolvem: o conhecimento dos

pontos fortes e fracos da coleção; conhecimento sobre a comunidade que está sendo atendida

e  as  mudanças  que  ela  enfrenta;  e  dados  sobre  os  materiais  disponíveis  localmente  ou

acessíveis através de empréstimo entre bibliotecas (EVANS, 2000).

O conhecimento da comunidade a ser servida e suas características permite identificar

suas  demandas  informacionais  atuais  e  potenciais,  oferecendo  a  base  necessária  para  o

estabelecimento  de  políticas.  Também  é  necessário  conhecer  a  realidade  da  instituição

mantenedora da biblioteca, de modo a identificar os recursos orçamentários disponíveis. A

biblioteca estará pronta para começar a formular uma política de desenvolvimento de coleções

apenas quando dispõe de todo esse conhecimento  (MACIEL; MENDONÇA, 2006; EVANS,

2000).

Em bibliotecas de universidades federais, a principal fonte de recursos é proveniente

10 “Partindo do pressuposto de que os livros são adquiridos em uma instituição para uso, uma boa administração
de recursos vai querer observar se os itens adicionados à coleção são de fato usados por alunos, professores e
funcionários. Uma boa política de desenvolvimento de coleções terá como resultado um uso razoavelmente alto
dos materiais adquiridos. Assim, altos níveis de uso podem ser uma indicação de que mais recursos precisam ser
aplicados na aquisição de determinados títulos, enquanto níveis baixos de uso podem ser um aviso de que a) os
materiais adquiridos não são considerados úteis pelos usuários ou b) o material tem sido adquirido em excesso.
Em qualquer caso, deve haver alguns ajustes orçamentários para que mais recursos financeiros sejam gastos em
materiais que são mais utilizados” (DANIELSON, 2012, p. 86, tradução nossa).
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do  orçamento  do  governo  federal,  cabendo  à  biblioteca,  por  sua  vez,  alocar  os  valores

recebidos de acordo com a política de desenvolvimento de coleções.

As próximas seções detalham as etapas de seleção e aquisição, importantes para este

estudo.

4.2.3 Seleção

A seleção  implementa  o  que  está  formalizado  na  política  de  desenvolvimento  de

coleções. É uma das funções de maior importância, pois define o que irá compor o acervo

(MACIEL;  MENDONÇA,  2006).  É  um  processo  de  tomada  de  decisão  baseado  no

planejamento e na determinação das melhores opções para a aquisição,  de acordo com as

demandas da comunidade acadêmica. É um procedimento que afeta diretamente a composição

do  acervo,  sendo  importante  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  sobre  a  utilização  e

aplicação  dos  recursos  públicos,  pois  permite  o  alinhamento  do  acervo  aos  objetivos

estratégicos da universidade, a otimização de recursos e o aumento dos níveis de qualidade do

acervo e da prestação de serviços à comunidade acadêmica (TAVARES, 2015).

“[…] it is necessary first of all to identify the types of documents that are to be kept in

an academic library” (PATEL, 2016, p. 66).11  Assim, um planejamento anterior ao processo

de aquisição favorece o crescimento qualitativo do acervo, e não apenas quantitativo. Todavia,

os procedimentos burocráticos típicos das instituições públicas limitam e restringem as ações

das bibliotecas, impondo aos bibliotecários dificuldades para escolher qual material deve ou

não compor o acervo da biblioteca sob sua responsabilidade (TAVARES, 2015).  

A utilização de critérios no processo de desenvolvimento de coleções colabora com o

processo  decisório  e,  dessa  maneira,  permite  formar  um  acervo  capaz  de  atender  aos

interesses e demandas da comunidade acadêmica (MATTOS; DIAS, 2009). A escolha desses

critérios deve ter objetivos e processos próprios, de acordo com os objetivos da biblioteca e

tamanho  da  coleção:  em  uma  biblioteca  universitária,  devem  estar  de  acordo  com  os

princípios do ensino,  pesquisa e extensão da instituição a qual está  vinculada; e  coleções

maiores  exigem  filtros  de  seleção  mais  elaborados,  com  critérios  mais  bem  definidos  e

adequados.

Em bibliotecas  universitárias,  a  definição  dos  critérios  de  seleção  e  a  tomada  de

11 “[...] é necessário, antes de tudo, identificar os tipos de documentos que devem ser incorporados e mantidos
em uma biblioteca acadêmica” (PATEL, 2016, p. 66, tradução nossa).
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decisão no processo de desenvolvimento de coleção devem estar alinhadas às necessidades

dos usuários, à missão da biblioteca e da instituição a qual é vinculada (TAVARES, 2015;

(ANDRADE, 1992). Os critérios de seleção

“[...]  visam guiar  o  bibliotecário  no  trabalho  periódico  de  seleção,  garantindo a
coerência do acervo no transcorrer do tempo. Graças ao conjunto de critérios de
seleção,  comumente  denominado  política  de  seleção,  é  possível  manter  um
direcionamento racional para a coleção à medida que os profissionais se incorporam
ou se afastam da equipe de trabalho. A política de seleção procura garantir que todo
material seja incorporado ao acervo segundo razões e objetivos pré-determinados e
não segundo idiossincrasias ou preferências pessoais. Igualmente, é ela que garante
que as lacunas existentes no acervo não são frutos do descaso ou ineficiência do
profissional  responsável  pela  seleção,  mas  se  coadunam  com  o  processo  de
planejamento vigente na instrução bibliotecária, sendo coerentes com os propósitos
e objetivos estabelecidos para a sua atuação” (VERGUEIRO, 2010, p. 17).

Esses critérios foram classificados por Vergueiro (2010) em: critérios que abordam o

conteúdo dos documentos; critérios que abordam a adequação ao usuário; e critérios relativos

a aspectos adicionais do documento. Todos eles se aplicam a todos os materiais além dos

livros e devem ser coerentes com os objetivos da biblioteca.

Os  critérios  relativos  ao  conteúdo  dos  documentos  são:  a)  autoridade,  em  que  a

qualidade do material é definida a partir da reputação de seu autor, editora ou patrocinador; b)

precisão, relacionada à exatidão, rigor e correção da informação veiculada pelo documento; c)

imparcialidade,  que procura verificar  se todos as nuances do assunto são apresentados de

modo justo e sem favoritismos; atualidade, considerando que uma informação desatualizada

perde  seu  valor;  d)  cobertura/tratamento,  relativo  à  forma  como  o  assunto  é  tratado

(VERGUEIRO, 2010).

Os critérios que abordam a adequação ao usuário são: a) conveniência, que verifica se

o documento é apresentado em um nível que compreensível pelo usuário; b) idioma, que

define  se  a  língua  do documento  é  acessível  aos  usuários;  c)  relevância  e  interesse,  que

definem se o documento é relevante e se tem utilidade para o usuário; d) estilo, que deve ser

apropriado ao assunto ou ao objetivo do texto e adequado ao usuário-alvo (VERGUEIRO,

2010).

Por  fim,  os  critérios  relativos  a  aspectos  adicionais  do  documento  são:  a)

características físicas, que abrangem os aspectos materiais como os caracteres tipográficos,

legibilidade,  tamanho,  encadernação  e  qualidade  do  papel;  b)  aspectos  especiais,  que

verificam  os  elementos  que  contribuem  para  melhor  utilização  do  documento,  como  a
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qualidade  da  bibliografia,  apêndices,  notas,  índices,  etc.;  c)  contribuição  potencial,  que

considera  a  estimativa  de  uso  futuro  e  a  coleção  já  existente,  de  modo  a  torná-la  mais

completa; d) custo, que identifica alternativas financeiramente melhores para biblioteca, com

o cuidado de não afetar os critérios anteriores (VERGUEIRO, 2010).

Em bibliotecas universitárias, as bibliografias incluídas nos PPCs constituem-se como

listas de livros recomendados específicos, funcionando como uma importante ferramenta de

seleção para aquisição (FIGUEIREDO, 1998).

4.2.4. Aquisição

A etapa de aquisição por vezes aparece unida à de seleção, promovendo uma interação

de  funções  de  extrema  relevância  para  a  eficácia  da  biblioteca,  uma  vez  que,  para  o

cumprimento eficaz da aquisição,  é  necessário que sejam estabelecidos e adotados alguns

critérios  de  seleção  (MACIEL;  MENDONÇA,  2006).  Assim, seleção  e  aquisição  estão

intimamente vinculadas. Em uma biblioteca, o departamento de aquisição auxilia no processo

de  seleção  e  o pessoal  responsável  por  ambos  os  processos  deve  ter  um relacionamento

próximo e  cooperativo.  A pouca  coordenação entre  esses  dois  setores  resulta  em esforço

desperdiçado, tempo de resposta lento e altos custos (EVANS, 2000).

O processo de aquisição é um ato administrativo que acontece após a fase de seleção,

finalizando  as  decisões  e  concretizando  os  resultados.  As  decisões  sobre  a  aquisição  de

determinado material dependem da avaliação dos custos, efetividade (uso real e potencial) e

benefícios.  O uso real está relacionado às demandas e o uso potencial às necessidades de

conhecimento. Existe uma diferença entre demanda e necessidade: um usuário pode demandar

um documento quando, na verdade, outro pode atender melhor às suas necessidades. Assim, a

necessidade está  associada ao conceito de potencial  de uso.  A interação entre  demanda e

necessidade deve receber  atenção para o desenvolvimento efetivo da coleção (TAVARES,

2015; BAUGHMAN, 1977).

A aquisição consiste  em procedimentos  para a  adição de material  bibliográfico ao

acervo  por  meio  de  compra,  doação  ou  permuta.  Uma  aquisição  eficiente  exige  o

conhecimento das dotações orçamentárias e o controle dos gastos, assim como a supervisão e

o controle estatístico para avaliação do serviço e prestação de contas futura. Também exige

algumas tomadas de decisão, como a priorização de aquisição de itens de maior relevância; a
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distribuição  equitativa  dos  recursos  financeiros;  e  a  alteração de critérios  de  alocação de

recursos diante  de imprevistos,  como a mudança de demandas  (MACIEL; MENDONÇA,

2006). 

Quando se fala em gasto público, a aquisição é concretizada por meio da compra por

licitação, regida pela Lei 8.666, de 21/06/1993, sendo que as modalidades que dizem respeito

diretamente  à  aquisição  de  material  bibliográfico  são:  convite,  tomada  de  preços  e

concorrência. Também ocorrem casos de dispensa da licitação, como as compras com valor

inferior ao teto estabelecido pela lei, quando não houverem interessados em licitação anterior

e  quando  forem  adquiridos  bens  produzidos  pela  administração  pública  (ANDRADE;

VERGUEIRO, 1996). 

A compra de material bibliográfico deve considerar a previsão orçamentária, isto é,

deve  haver  um  planejamento  dos  investimentos  a  serem  feitos,  para  que  seja  possível

concretizar  os  objetivos  definidos  para  o  acervo.  A  previsão  orçamentária  deve  ser

fundamentada em avaliações periódicas do acervo, cujos resultados obtidos permitem definir

as  previsões  futuras.  A biblioteca  também  deve  desenvolver  instrumentos  próprios  que

possam auxiliar a elaboração da previsão do orçamento (ANDRADE; VERGUEIRO, 1996).

Além desses instrumentos,

Muitas vezes, é conveniente empregar também a combinação de diversas variáveis,
como por exemplo o número de alunos, professores, cursos e pesquisas, média de
utilização do acervo por categorias de usuários, por assunto, etc, que proporcionam
elementos para realizar boas projeções na elaboração da previsão orçamentária [...]
Além de auxiliarem no planejamento, tais informações mostram aos responsáveis
pela  distribuição  dos  recursos  que  as  pretensões  do  serviço  de  informação  se
justificam com argumentos que revelam a existência de uma preocupação com o
conjunto da comunidade a ser atendida (ANDRADE; VERGUEIRO, 1996, p. 22-
23).

Além da compra, existem outras maneiras de se adquirir materiais para o acervo em

uma  biblioteca:  as  doações  e  as  permutas,  estas  últimas  constituindo-se  em  importante

instrumento  de  redefinição  do  acervo  adquirido.  Permuta  é  a  troca  de  publicações  entre

instituições, e por vezes é a opção economicamente mais vantajosa, uma vez que permite à

biblioteca se  desfazer de itens não relevantes ou com pouca utilização em troca de itens que

melhor  atenderão  às  demandas  e  necessidades  da  biblioteca,  sem  que  seja  necessário  o

dispêndio  de  recursos  financeiros.  Os  benefícios  da  permuta  envolvem a  substituição  de

títulos comprados sem necessidade por títulos permutados de maior relevância para o acervo

local, sanando possíveis falhas na coleção (ANDRADE; VERGUEIRO, 1996).
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O processo de aquisição deve se atentar para rapidez, precisão e economia dos gastos.

“É importante a preocupação com a eficiente organização do processo de aquisição, de modo

a  garantir  que  o  item  selecionado  ingresse  no  acervo  no  menor  tempo  e  menor  custo”

(MACIEL;  MENDONÇA, 2006,  p.  21).  O processamento  dos  pedidos  de  materiais  deve

garantir que a biblioteca adquira os itens necessários da forma mais rápida e barata possível.

Por essa razão, o departamento de aquisições deve adotar estratégias para reduzir problemas

que  gerariam  custos  inaceitáveis  para  a  biblioteca,  como  informações  imprecisas  e

solicitações duplicadas  (EVANS, 2000).

O  processo  de  aquisição  nas  bibliotecas  tem  passado  por  grandes  mudanças  nos

últimos tempos, em razão do surgimento e proliferação de materiais eletrônicos e digitais,

mais  especificamente  aqueles  disponíveis  online na internet.  Esse  tipo  de material  requer

abordagens diferenciadas de aquisição, tais como ter períodos de teste (como, por exemplo,

um plano de aprovação, em outras palavras, “olhar antes de comprar”) e planos de assinaturas

no lugar da posse permanente dos materiais digitais (EVANS, 2000). Essas questões levam ao

seguinte questionamento:

Como julgar  positivamente,  em termos de custo-benefício,  quando valerá a pena
para a biblioteca ter o material em seu acervo e quando será mais vantajoso pagar
pelo seu acesso em um servidor remoto? Esta provavelmente será a pergunta mais
importante a  ser  respondida no futuro.  Para isso,  certamente será imprescindível
refinar os instrumentos de controle de fornecimento e de análise de custos, definindo
de  maneira  precisa  quanto  custa  fornecer  a  informação  a  partir  de  acervos
armazenados localmente e a quanto equivale esse fornecimento quando efetuado por
via eletrônica (ANDRADE; VERGUEIRO, 1996, p. 102).

A substituição  da  posse  pelo  acesso  pode  ser  iniciada  pelos  títulos  com  baixa

utilização. Porém, a definição do ponto ideal em que essa substituição deve ser feita cabe aos

responsáveis  pela  aquisição,  que  devem  ponderar  as  vantagens  para  os  usuários  e  a

disponibilidade orçamentária (ANDRADE; VERGUEIRO, 1996).

O  processo  de  aquisição  de  material  deve  passar  por  avaliações  periódicas,  que

requerem uma abordagem que possa estudar o que foi adquirido e o que não foi adquirido sob

duas perspectivas: 1) o que não foi adquirido, mas deveria ter sido e 2) o que foi adquirido e

realmente usado por aqueles a quem a biblioteca serve. Em relação ao que não foi adquirido,

mas deveria ter sido, a avaliação pode ser feita examinando os itens que os usuários desejam

obter acesso, mas que não são encontrados no acervo.  No tocante ao que foi adquirido, a

avaliação  pode  ser  feita  por  meio  de  uma  análise  de  quais  itens  foram  comprados  em
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correlação com as estatísticas de uso desses itens, o que demonstra se o acervo está realmente

atendendo às necessidades dos usuários (DANIELSON, 2012).

Estudos sobre o uso das  coleções  permitem identificar  o  uso feito  do acervo e as

necessidades informacionais dos usuários. Esses estudos devem ser orientados ao usuário, no

sentido de medir o que é necessário adquirir para oferecer aos usuários o que eles precisam

(FIGUEIREDO, 1990).

A distribuição dos recursos para o atendimento das demandas das bibliotecas deve ser

feita com base em dados mais específicos do acervo e uso do acervo, envolvendo critérios

quantitativos  e  qualitativos  que  identifiquem  os  padrões  de  uso  dos  livros,  de  modo  a

estabelecer  critérios que possam revelar a estimativa da demanda potencial  dos materiais.

Esses padrões podem subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação dos recursos para a

aquisição  de  material  bibliográfico,  de  forma  a  sanar  as  eventuais  carências  do  acervo

(STREHL ET AL, 2010).

As demandas que os usuários fazem de uma coleção podem ser avaliadas por meio de

estudos de padrões de uso, que devem ser empregados como base para a tomada de decisões.

No entanto, esses estudos têm limitações, como 1) identificam comportamentos pessoais dos

usuários; e 2) avaliam apenas os materiais existentes na biblioteca. Esse método é limitante

porque  revela  interesses  específicos  dos  usuários  de  uma  biblioteca,  mas  não  melhora  a

qualidade  de  uma  coleção  em  termos  de  novas  aquisições.  Dependendo  apenas  desses

estudos,  a  tomada  de  decisões  geralmente  é  prejudicada,  já  que  as  demandas  só  são

observadas depois do fato (BAUGHMAN, 1977).

É preciso observar  que  tanto  o custo de oportunidade  quanto  o uso potencial  dos

materiais adquiridos precisam ser considerados ao avaliar o desenvolvimento de coleções e as

aquisições. Assim, é importante considerar que:

[…] items acquired but never used represent a potential opportunity cost. In other
words, these items, if they had not been purchased, would have freed up financial
resources for other non-purchased items that could have been used. So there is a real
economic cost when resources are spent on materials that are not used, and library
users who may not have access to other more useful materials as a result pay this
cost (DANIELSON, 2012, p. 86).12

12 “[…] os itens adquiridos, mas nunca usados, representam um custo potencial de oportunidade. Em outras
palavras, esses itens, se não tivessem sido comprados, teriam liberado recursos financeiros para outros itens não
comprados que poderiam ter sido usados. Portanto, há um custo econômico real quando os recursos são gastos
em materiais que não são usados e os usuários da biblioteca podem não ter o acesso a outros materiais mais úteis.
Como resultado, paga-se esse custo” (DANIELSON, 2012, p. 86, tradução nossa).
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Um acervo de boa qualidade é desenvolvido racionalmente.  Para isso,  depende de

avaliações  periódicas,  que  devem fazer  parte  do  dia-a-dia  da  biblioteca.  A realização  de

avaliações depende do estabelecimento de critérios que expressem o que se deseja avaliar: as

avaliações  quantitativas  baseiam-se  em  dados  estatísticos,  que  devem  ser  tomados  em

conjunto  com  as  avaliações  qualitativas,  que  preocupam-se  com  o  conteúdo  do  acervo,

podendo ser realizadas por meio da comparação com bibliografias ou por meio de indicadores

do uso real da coleção (MACIEL; MENDONÇA, 2006).

Algumas questões podem servir de base para a avaliação do acervo, como questões

sobre  como a  coleção é  utilizada  e  questões  relacionadas  ao impacto  que  as  políticas  da

biblioteca têm sobre o uso da coleção (por exemplo, como a política de empréstimo influencia

na circulação dos materiais e como as multas afetam o uso da coleção e/ou o comportamento

do usuário) (FIGUEIREDO, 1990).

A avaliação do material  adquirido  permite  corrigir  ou manter  estratégias  e  definir

sobre a alocação de recursos, sendo indispensável para a tomada de decisão, pois indica as

atitudes mais adequadas a serem consideradas no futuro (MACIEL; MENDONÇA, 2006).

5 METODOLOGIA

A ciência é resultado da articulação de dados empíricos com a teoria. As referências

teóricas  caracterizam  como  científicos  os  dados  empíricos  e  só  geram  ciência  mediante

pesquisa especializada, que exige domínio e manuseio de métodos e técnicas adequados aos

objetos pesquisados (SEVERINO, 2007).

O estudo desenvolvido nesta pesquisa teve por objetivo caracterizar o processo de

aquisição de material bibliográfico sob o ponto de vista teórico da administração pública e

identificar a eficiência da aquisição de material bibliográfico no âmbito de duas bibliotecas da

UFVJM, utilizando-se, para isso, do conceito de eficiência presente na CF/88 e dos conceitos

e insumos e resultados utilizados na administração pública.

Para orientar a investigação e atender aos objetivos com os quais a pesquisa se propôs,

foram realizados dois momentos de coleta e análise de dados:

Primeiramente,  foi  feito  um  levantamento  documental  dos  PPCs  dos  cursos  de

graduação dos campi Unaí e Janaúba, dos pregões para compra de material bibliográfico e das

estatísticas de uso dos exemplares adquiridos para esses campi. Os PPCs foram utilizados
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pois, conforme o instrumento de avaliação do Inep (2015),  constituem-se em documentos

orientadores dos cursos de graduação, contendo as bibliografias básica e complementar de

cada  disciplina  sendo,  portanto,  instrumentos  fundamentais  para  a  definição  dos  títulos  a

serem integrados ao acervo.  Os itens adquiridos nos pregões realizados nos anos de 2013 e

2016 foram comparados às bibliografias constantes nesses PPCs. As estatísticas de uso foram

analisadas porque, de acordo com Danielson (2012),  comparam o que foi adquirido com a

frequência com que esses itens foram emprestados, demonstrando se o acervo está realmente

atendendo às necessidades dos usuários.

Em um segundo momento, foi realizado um levantamento  survey,  com o envio de

questionários  para  os  discentes  matriculados  nos  cursos  de  graduação  dos  campi  Unaí  e

Janaúba. Esse levantamento foi realizado porque, segundo Patel (2016), os usuários estão em

uma posição vantajosa para avaliar a qualidade do acervo disponível na biblioteca, podendo

dizer melhor se a coleção está realmente satisfazendo suas necessidades de informação.

O  estudo  foi  fundamentando  em  levantamento  e  análise  de  dados  quantitativos-

qualitativos. Os dados quantitativos foram utilizados para produzir indicadores e para amparar

a análise qualitativa, que auxilia a explorar os dados quantitativos, explicando, interpretando e

atribuindo significado ao dado.

5.1. Universo da pesquisa

O universo da pesquisa é constituído pelas bibliotecas universitárias integrantes do

Sistema  de  Bibliotecas  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri,

responsáveis pela aquisição de material bibliográfico para a composição de seus acervos.

5.2. Amostra

A grande  maioria  das  pesquisas  trabalha  com amostras,  isto  é,  com subconjuntos

representativos da população, que deve ser precisa o suficiente para demonstrar a natureza da

população no total, mas também deve haver algum nível de tolerância, uma vez que não é

fácil  determinar  o  grau  de  precisão  dos  dados  de  uma  amostra  (APPOLINÁRIO,  2006;

BABBIE, 1999).

Existem basicamente dois tipos de amostra: probabilística, baseada em procedimentos
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estatísticos e na escolha aleatória dos sujeitos da população, que têm a mesma probabilidade

estatística  de  serem escolhidos  para  compor  a  amostra;  e  não-probabilística,  em que são

utilizados  outros  critérios  de  seleção,  como  os  de  acessibilidade,  de  conveniência  e  de

tipicidade (VERGARA, 2010; APPOLINÁRIO, 2006).

Na primeira fase da pesquisa, a amostra foi definida pelos critérios de acessibilidade e

conveniência. A amostra por acessibilidade está “longe de qualquer procedimento estatístico,

seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles” (VERGARA, 2010, p. 47), isto é, “os

sujeitos são escolhidos para compor a amostra de acordo com a conveniência ou facilidade do

pesquisador” (APPOLINÁRIO, 2006, p. 130).

Nesta fase, a amostra foi constituída por duas bibliotecas, localizadas nos campi Unaí e

Janaúba. Por terem sido criados em 2014, os campi de Unaí e Janaúba não contavam com

nenhum material bibliográfico antes desse ano e todo o seu acervo foi adquirido nos pregões

realizados em 2013 e 2016. Esses pregões foram específicos para a aquisição de material de

cada curso em implantação em cada um desses dois campi. O acervo dos demais campi da

UFVJM foi  adquirido em pregões  gerais  que visavam contemplar  uma diversidade muito

grande de cursos e um número demasiadamente elevado de títulos, razão pela qual não seria

possível realizar a comparação entre os títulos adquiridos e as bibliografias de cada curso.

Também foi um critério de escolha da amostra o fato de este estudo ser fundamentado

em  um  contexto  de  expansão  das  universidades  federais.  Os  campi  de  Unaí  e  Janaúba

representam  bem  a  concretização  das  propostas  de  expansão  e  interiorização  das

universidades  federais  objetivadas  pelo  Reuni,  em especial  a Fase  III,  caracterizada  pela

continuidade  e  complementação  com  políticas  específicas  de  integração,  fixação  e

desenvolvimento  regional,  conforme disposto  em Brasil  (2014) e,  segundo Cocco (2014),

atuando  de  maneira  estratégica  no  desenvolvimento  educacional,  científico,  tecnológico  e

socioeconômico das regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, na busca de uma

contribuição  para  modificar  a  realidade  das  regiões  onde  se  localizam, razão  pela  qual

atendem ao critério da conveniência.

Por estas razões, utilizou-se nesta fase do estudo a amostra não-probabilística definida

por acessibilidade e conveniência.

Para a segunda fase da pesquisa, constituída pelo levantamento  survey, foi utilizada

uma  amostra  não-probabilística  do  tipo  intencional  ou  por  julgamento.  A amostra  não-

probabilística é “composta de indivíduos que atendem os critérios de entrada e que são de
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fácil acesso do investigador. A validade desse tipo de amostra depende do pressuposto de que

ela representa adequadamente a população alvo” (MARTHINS; THEÓPHILO, 2009, p. 123).

Na  amostragem  intencional  (ou  por  julgamento),  os  elementos  “são  escolhidos

intencionalmente  pelo  pesquisador,  dentro  de  determinados  critérios”  (MARTHINS;

THEÓPHILO,  2009,  p.  123).  Os  sujeitos  desta  amostra,  nesta  fase  da  pesquisa,  foram

escolhidos  intencionalmente  dentre  os  alunos  matriculados  nos  cursos  de  graduação  dos

campi Unaí e Janaúba da UFVJM.

O  total  geral  de  alunos  matriculados  nos  campi  de  Janaúba  e  Unaí  no  primeiro

semestre de 2018, conforme relatório extraído do Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) e

fornecido pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da UFVJM compreende:

349 alunos matriculados em Janaúba e 501 matriculados em Unaí, em um total de 850 alunos

matriculados nos dois campi.

Por se tratar de uma amostragem não-probabilística, a fórmula abaixo para o cálculo

amostral  foi  utilizada  apenas  a  título  de  parâmetro  para  a  obtenção  de  uma  quantidade

razoável de questionários respondidos.

Para uma população finita e homogênea, isto é, quando os componentes da população

são conhecidos  (MARTHINS;  THEÓPHILO, 2009),  considerando uma população de 850

componentes, nível de confiança de 95%, tolerância de erro de amostragem de 5%, com  a

probabilidade de 0,5 (p=0,5) de uma pessoa ser escolhida, a amostra deve ser de 191 pessoas.

“Em ciências humanas, uma margem de erro aceitável é de até 5%” (APPOLINÁRIO, 2006,

p.  151).  Utilizou-se  para  o  cálculo  da  amostragem  a  seguinte  fórmula,  apresentada  por

Marthins e Theóphilo (2009, p. 120):

n = Z². P. Q. N / (N-1) . e² + P. Q. Z²

Em que:

n = Tamanho da amostra 

Z = Nº de desvios-padrão (Z=1,96, para um nível de confiança de 95%)

P = Porcentagem de ocorrências do fenômeno (p=0,5, para populações homogêneas)

Q = Porcentagem complementar (1-P=Q) (Q = 0,5)

N = Tamanho da população (N = 850)

e = Erro máximo permitido (e=0,05)
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5.3. Abordagem da pesquisa

O estudo utilizou uma abordagem quantitativa-qualitativa, pois os dados utilizados

admitem quantificação de valores e permitem que sejam feitas análises interpretativas, que

exigem  a  compreensão  dos  dados  em  um  contexto  específico. A pesquisa quanti-quali

consiste na abordagem mais adequada para o objetivo proposto, pois diz respeito à pesquisa

que produz dados descritivos – uma vez que são coletados por meio de levantamento - e

portanto,  preocupa-se com aspectos da realidade que podem ser quantificados  e,

concomitantemente,  realiza  uma  análise  das  particularidades  da  realidade  que  exigem

interpretação  e  esclarecimento  do  pesquisador.  A  respeito  da  abordagem  quantitativa-

qualitativa, Appolinário (2006) afirma que:

É muito difícil que haja uma pesquisa totalmente qualitativa, da mesma forma que é
altamente improvável uma pesquisa completamente quantitativa. Isso ocorre porque
qualquer  pesquisa  provavelmente  possui  elementos  tanto  qualitativos  como
quantitativos, ou seja, em vez de duas categorias dicotômicas e isoladas, temos antes
uma  dimensão  contínua  com  duas  polaridades  extremas,  e  as  pesquisas  se
encontrarão em algum ponto desse contínuo, tendendo mais para um lado ou para
outro. Embora alguns autores ainda defendam a ideia da dicotomia absoluta, ou seja,
de uma separação clara entre essas duas naturezas de pesquisa,  há um crescente
consenso  em  direção  à  ideia  de  um  contínuo  entre  esses  dois  extremos
(APPOLINÁRIO, 2006, p. 59-60).

Sobre os dados, Maciel e Mendonça (2006, p. 54-55) consideram: “Quantitativos, em

primeira instância, transmutam-se em qualitativos sob o crivo de um profissional competente,

indicando padrões, delineando perfis, apontando falhas, deficiências e qualidade.”

Uma  pesquisa  pode  ser  caracterizada  como  quantitativa  quando  há  emprego  da

quantificação  tanto  na  coleta  quanto  no  tratamento  dos  dados,  utilizando-se  de  métodos

estatísticos (BOAVENTURA, 2007).

Em outro sentido, uma pesquisa pode ser denominada qualitativa quando a fonte direta

dos dados é o contexto natural onde ocorre o fenômeno investigado e quando o pesquisador

analisa  os  dados  de  modo  indutivo,  privilegiando  o  seu  significado  e  a  perspectiva  dos

participantes.  As  pesquisas  qualitativas  são  mais  comuns  em  ciências  sociais,  os  dados

coletados são predominantemente descritivos e utilizam-se de métodos como a pesquisa de

campo e a análise de conteúdo (BOAVENTURA, 2007; BOGDAN; BIKLEN, 1994).

Portanto, a abordagem desta pesquisa é  quantitativa-qualitativa. Quantitativa porque

utiliza  dados  numéricos  referentes  aos  títulos  adquiridos  e  aos  empréstimos  efetuados  e
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realiza uma mensuração das variáveis de aquisição e empréstimos, utilizando-se de critérios

matematizáveis para definir a eficiência. 

Qualitativa  porque interpreta  esses  dados  em um contexto  específico,  assim como

investiga aspectos subjetivos relativos às motivações para a realização de empréstimos nas

bibliotecas.  O viés  qualitativo  é  verificado na  intenção de  realizar  um estudo analítico  e

comparativo,  buscando  relacionar  as  aquisições  com os  PPCs  e,  assim,  identificar  se  os

materiais  bibliográficos  adquiridos  contemplam  as  bibliografias  dos  cursos  e,

consequentemente,  as  necessidades  dos usuários  das  bibliotecas.  Também, ao se propor a

verificar se houve impacto na comunidade do ponto de vista do uso, por meio da análise dos

empréstimos de exemplares e das motivações para a sua utilização ou não e, assim, identificar

a eficiência da aquisição do material bibliográfico. 

5.4. Classificação da pesquisa

A classificação da pesquisa tem como base a especificação apresentada por Vergara

(2010), que a qualifica em relação aos fins (nível da pesquisa) e quanto aos meios (métodos

de investigação).

5.4.1. Quanto aos fins (nível da pesquisa)

Quanto aos fins, esta pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva.

A  pesquisa  exploratória  “é  realizada  em  área  na  qual  há  pouco  conhecimento

acumulado  e  sistematizado.  Por  sua  natureza  de  sondagem,  não  comporta  hipóteses  que,

todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa” (VERGARA, 2010, p. 42).

A pesquisa exploratória é, portanto:

[…]  realizada  quando  o  investigador  não  dispõe  de  informação  prévia  sobre  a
estrutura das relações envolvendo os fenômenos a serem analisados. Essa falta de
conhecimento leva o investigador a procurar algum tipo de tendência ou padrão de
comportamento que o leve às conclusões. Obviamente não se trata de começar o
processo  de  busca  de  explicação  da  realidade  sentado  na  frente  de  um
microcomputador e vendo o que pode ser feito. O investigador, na verdade, já dispõe
de um problema a ser pesquisado, eventualmente as variáveis já foram selecionadas
e podem estar disponíveis, mas a dinâmica das relações entre as variáveis, quer na
definição  de  conceitos,  quer  na  relação  entre  elas,  é  desconhecido  (BOTELHO;
ZOUAIN, 2009, p. 113).
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Dessa maneira, esta pesquisa é exploratória porque não se identificou a existência de

estudos  que  se  ocupem  da  aquisição  do  material  bibliográfico  pelas bibliotecas  de

universidades federais em contexto de expansão com o ponto de vista pelo qual  tem-se a

intenção de tratá-lo, a saber, o ponto de vista da eficiência no gasto público.

Por outro lado, a pesquisa que busca descrever uma realidade é chamada de pesquisa

descritiva  (APPOLINÁRIO,  2006).  A  pesquisa  descritiva  “expõe  características  de

determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações

entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que

descreve, embora sirva de base para tal explicação” (VERGARA, 2010, p. 42).

Sobre as pesquisas descritivas, Gil (2014) discorre da seguinte maneira:

As  pesquisas  deste  tipo  têm  como  objetivo  primordial  a  descrição  das  características  de
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São
inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma das suas características
mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. Também são
pesquisas descritivas aquelas que visam descobrir a existência de associações entre variáveis.
As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam
os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática (GIL, 2014, p. 28).

Assim,  esta  pesquisa  é  descritiva  porque  pretende  identificar  as  características  da

aquisição de acervo de duas bibliotecas em contexto de expansão e descrever as relações entre

itens  adquiridos  e  itens  constantes  nos  PPCs,  bem  como  descobrir  associações  entre  a

utilização do acervo e os títulos e exemplares adquiridos.

5.4.2. Quanto aos meios (métodos de investigação e técnicas de coleta de dados)

O delineamento  de  uma  pesquisa  científica  exige  uma  avaliação  dos  métodos  de

investigação existentes, a fim de se identificar qual deles é mais adequado ao que vai ser

investigado (BAPTISTA; CAMPOS, 2007).

De acordo com Vergara (2010, p.  44),  “os tipos de pesquisa não são mutuamente

excludentes.  Por  exemplo:  uma  pesquisa  pode  ser,  ao  mesmo  tempo,  bibliográfica,

documental, de campo e estudo de caso”.

As técnicas de coleta de dados podem ser empregados por diferentes metodologias e

epistemologias, devendo estar alinhadas aos métodos e paradigmas epistemológicos adotados

(SEVERINO, 2007, p. 124).

Assim, quanto aos meios, isto é, em relação aos métodos de investigação utilizados e à
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natureza  das  fontes  utilizadas,  esta  pesquisa  é,  ao  mesmo  tempo,  estudo  de  caso,

bibliográfica, documental e de campo, sendo que a primeira fase de coleta de dados se deu

por meio de investigação bibliográfica e documental e a segunda fase por pesquisa de campo.

A presente pesquisa caracteriza-se como estudo de caso.

Para Fonseca (2002), um estudo de caso pode ser caracterizado como

[…] um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma instituição,
um  sistema  educativo,  uma  pessoa,  ou  uma  unidade  social.  Visa  conhecer  em
profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser
única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e
característico.  O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado,
mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de acordo com
uma perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto
de vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente
apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente,  do
objeto de estudo do ponto de vista do investigador (FONSECA, 2002, p. 33).

Em um estudo de caso, a pesquisa é delimitada a um caso particular, a uma ou poucas

unidades.  Tem caráter  de  profundidade e  detalhamento,  podendo ser  realizado ou não no

campo.  Utiliza  métodos  de  coleta  de  dados  com  o  mesmo  rigor  e  seguindo  todos  os

procedimentos  das  pesquisas  de  campo,  sendo  analisados  e  apresentados  em  relatórios

qualificados (VERGARA, 2010; SEVERINO, 2007).

Portanto,  esta  pesquisa  caracteriza-se  como  um  estudo  de  caso  em  razão  de,  a

princípio, ser o método de investigação mais comum utilizado em Ciências Sociais e de haver

um objeto  específico  de  estudo:  a  biblioteca  do Campus Unaí  e  a  biblioteca  do Campus

Janaúba, ambas da UFVJM.

A respeito  do delineamento da pesquisa,  Gil  (2014) aponta que “o elemento mais

importante para a identificação de um delineamento é o procedimento adotado para a coleta

de dados, que pode ser bibliográfico ou documental”.

Esta pesquisa é, também, bibliográfica.

A pesquisa bibliográfica é o  estudo baseado em material  publicado e acessível  ao

público em geral, podendo servir de ferramenta teórica para outra pesquisa ou esgotando-se

em si mesma (VERGARA, 2010). A pesquisa bibliográfica é:

aquela  que  se  realiza  a  partir  do  registro  disponível  decorrente  de  pesquisas
anteriores, em documentos impressos como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de
dados  ou  de  categorias  teóricas  já  trabalhados  por  outros  pesquisadores  e
devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados.
O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos
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constantes nos textos (SEVERINO, 2007, p. 122).

Portanto,  essa  pesquisa  é  bibliográfica  porque,  para  a  fundamentação  teórico-

metodológica do estudo, foi realizada investigação sobre os seguintes assuntos: administração

pública gerencial, eficiência no gasto público, bibliotecas universitárias, política de formação

e desenvolvimento de acervo, seleção e aquisição de material bibliográfico e instrumentos de

avaliação de acervo,  utilizando-se de material  publicado e acessível  ao público em geral,

como livros, artigos, teses e dissertações, etc.

Esta investigação é, ainda, documental.

A pesquisa documental é semelhante à pesquisa bibliográfica, mas difere-se quanto à

natureza das fontes, utilizando-se de materiais ainda sem qualquer tratamento analítico E,  por

isso, encontram-se dispersas (FONSECA, 2002; GIL, 2014). Nesse sentido, a investigação

documental é aquela:

[…] realizada em documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados
de qualquer  natureza,  ou com pessoas,  registros,  anais,  regulamentos,  circulares,
ofícios,  memorandos,  balancetes,  comunicações  informais,  filmes,  microfilmes,
fotografia, videoteipe, dispositivos de armazenagem por meios ópticos, magnéticos e
eletrônicos em geral, diários, cartas pessoais e outros. (VERGARA, 2010, p. 43)

As  fontes  da  pesquisa  documental  são  os  documentos  no  sentido  amplo,  isto  é,

documentos  registrados  em  diversos  formatos  e  suportes,  demandando  um  esforço  de

identificação, levantamento e sistematização dos dados e informações (SEVERINO, 2007).

Portanto, esta pesquisa caracteriza-se como documental porque, na primeira fase de

coleta de dados, foram levantados os seguintes documentos: atas de pregões disponíveis no

portal  comprasnet, programas pedagógicos (PPCs) publicados eletronicamente no portal da

UFVJM e instrumentos oficiais de avaliação do MEC.

As  atas  dos  pregões  eletrônicos  forneceram dados  sobre os  exemplares  de  livros

adquiridos para os campi Unaí e Janaúba, por meio de licitação pública na modalidade pregão

eletrônico  e  seus  respectivos  preços  de aquisição.  Os pregões  analisados compreendem o

período de expansão da UFVJM, incluindo a implantação de novos cursos e novos campi.

Para isso, foi consultado o portal de compras oficial do governo federal – comprasnet.gov.br

– onde estão listadas as atas dos pregões, indicando os títulos adquiridos, o quantitativo de

exemplares adquiridos, o preço por exemplar adquirido e o preço total por título adquirido:

Os  PPCs utilizados foram aqueles  referentes  a  todos os  cursos  dos  campi  Unaí  e
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Janaúba, mesmo que tenham sido publicados após a aquisição dos materiais bibliográficos. A

utilização  de  todos  os  PPCs  de  todos  os  anos  teve  a  intenção  de  atender  todas  as

possibilidades e cobrir toda a bibliografia, visando garantir que os títulos adquiridos e que não

estavam constantes nos PPCs realmente não faziam parte de nenhuma bibliografia.

Também  justifica-se  como  documental  porque  se  vale  de  documentos  produzidos

internamente pela UFVJM que dizem respeito ao objeto de estudo - mais especificamente às

estatísticas de empréstimos e renovações de livros efetuados pelos usuários das bibliotecas

dos campi Unaí  e  Janaúba.  Ainda na primeira  fase de coleta  de  dados,  foi  realizado um

levantamento, no banco de dados das bibliotecas, do número de empréstimos e renovações

por  exemplar  adquirido,  desde  a  data  de  sua  inserção  no sistema da  biblioteca  até  o  dia

31/05/2018.

As estatísticas de empréstimos e renovações  exigiram saber, primeiramente, quais os

títulos  objetos  dos  pregões foram  realmente  adquiridos  e  entregues  às  bibliotecas  pelos

fornecedores. Para isso, foi realizada uma busca minuciosa na base de dados do acervo a fim

de identificar quais títulos foram efetivamente adquiridos e passaram a compor o acervo das

bibliotecas.  Cada  título  de  cada  pregão  foi  inserido  no  buscador  do  sistema  Pergamum,

retornando resultados ou não. Os títulos que retornaram resultados foram comparados com

outros dados de identificação da obra, como autor, ISBN e ano de publicação e com o número

de identificação atribuído pela  própria biblioteca,  constante nos relatórios de empréstimos

fornecidos pela instituição.  Os títulos não localizados pelo buscador foram descartados da

análise, pois presumiu-se que não foram entregues pelos fornecedores.

A segunda fase desta pesquisa se utilizou da  investigação em campo, por meio de

levantamento ou survey.

A pesquisa  de  campo  é  a  investigação  empírica  utilizada  quando  os  dados  são

coletados em locais ou situações nas quais os sujeitos encontram-se em condições naturais e

em seu ambiente próprio, sem intervenção do pesquisador, onde há elementos para explicar o

fenômeno investigado e em que não há um controle rígido das variáveis pesquisadas. Abrange

desde os levantamentos -  que são mais descritivos -  até estudos mais analíticos,  podendo

incluir  entrevistas,  questionários,  testes,  observações  participantes  e  não-participantes

(APPOLINÁRIO, 2006; VERGARA, 2010, p. 43; SEVERINO, 2007).

O  levantamento  tem  por  objetivo  descrever  de  que  maneira  um  determinado

comportamento ou atitude se manifesta em uma amostra (BAPTISTA; CAMPOS, 2007).
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Portanto,  a  segunda fase da coleta  de dados desta  pesquisa a caracteriza como de

campo, pois foi realizada uma prospecção no local onde o fenômeno pesquisado ocorre, por

meio de levantamento ou  survey,  com aplicação de questionários semi-estruturados a uma

amostra.

O questionário é um documento contendo um conjunto sistemático de questões, que se

destina a levantar a opinião dos sujeitos pesquisados sobre os assuntos em estudo, devendo ser

respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. Podem ser entregues pessoalmente

ou  remotamente,  utilizando-se  de  correio  ou  páginas  da  internet  projetadas  para  essa

finalidade (APPOLINÁRIO, 2006; SEVERINO, 2007).

Questionários são úteis quando se pretende ouvir um grande número de pessoas e/ou

quando elas estão em regiões geograficamente dispersas. São, em geral, a principal técnica de

coleta utilizada em pesquisa cuja abordagem seja quantitativa, embora possam servir de apoio

também naquelas de abordagem qualitativa – como, por exemplo,  quando complementam

uma pesquisa documental (VERGARA, 2012; AUGUSTO et al, 2013).

A investigação em campo por meio da utilização de questionários justifica-se, nesta

pesquisa, porque:

The users  are the best  judge of  the collection of  a library.  They are in the best
position to know what is available in the library and what is not. They can better tell
whether the collection is really satisfying their information needs or not […] Of all
types of library users in university, researchers and scholars are in an advantageous
position to offer comments on the quality of the collection, because they are well
familiar  with  the  whole  range  of  literature  in  a  given  subject  area.  They  may
therefore, usefully suggest as to what could be acquired in order to strengthen the
holdings and also fill in the gaps in the existing collection (PATEL, 2016, p. 62).13

Partindo-se do pressuposto de que a eficácia da ação coletiva limita a eficiência, isto é,

todo  pressuposto  racional  é  limitado  pela  ação  coletiva,  foi  utilizada  a  aplicação  de

questionário  aos  alunos  de  graduação usuários  das  bibliotecas  com a  intenção de  coletar

informações que possam explicar o dado numérico relativo ao quantitativo de empréstimos e

renovações  efetuados.  A opção  pelo  questionário  deu-se  em  virtude  da  viabilidade  de

aplicação em função da realidade espacial das duas bibliotecas, isto é, os alunos encontram-se

13 “Os usuários são os melhores juízes da coleção de uma biblioteca. Eles estão na melhor posição para saber o
que está  disponível  na  biblioteca  e  o  que  não  está.  Eles  podem dizer  melhor  se  a  coleção  está  realmente
satisfazendo suas  necessidades de informação ou não […] De todos os  tipos de usuários  de  bibliotecas  na
universidade, pesquisadores e acadêmicos estão em uma posição vantajosa para oferecer comentários sobre a
qualidade da coleção, porque eles estão bem familiarizados com toda a gama de literatura em uma determinada
área de assunto. Eles podem, portanto, sugerir de maneira útil o que poderia ser adquirido para fortalecer as
propriedades e também preencher as lacunas da coleção existente” (PATEL, 2016, p. 62, tradução nossa).
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em localidades diferentes, distantes cerca de 615 quilômetros uma da outra.

A aplicação de questionário aos usuários das bibliotecas objetos desse estudo teve o

objetivo  de  identificar  as  motivações  para  a  utilização  ou  não  do  acervo  adquirido  e

disponível  nas  bibliotecas  e  as  relações  entre  os  livros  emprestados  e  as  bibliografias

constantes  nos  PPCs.  A aplicação  de  questionários  ajuda  a  explicar  os  dados  numéricos

obtidos nas fases anteriores e procura obter direcionamento sobre eventuais razões para não

haver consultas ao acervo, indicando se há mesmo um problema de eficiência na aquisição, se

há outras formas de acesso ao material bibliográfico (como, por exemplo,  ebooks disponíveis

na internet) ou se existem outras razões.

O questionário foi elaborado por meio da ferramenta “Google Drive Formulários” e

enviado por e-mail para uma lista com 349 e-mails de alunos que efetivaram matrícula no

Campus Janaúba e 501 em Unaí.  O tempo de resposta para o questionário foi estimado em

testes preliminares, sendo de 3 minutos.

No  total  foram  recebidas  76  respostas  dos  entrevistados  com  matrícula  ativa,

resultando em índice de retorno dos questionários de 22%, que pode ser considerado um

número razoável, uma vez que questionários que são enviados para os entrevistados alcançam

em  média  25%  de  devolução  (MARCONI;  LAKATOS,  2005).  No  Campus  Unaí  foram

obtidas 116 respostas. A taxa de resposta dos emails ficou em 23%, dentro do esperado.

No total, os questionários foram respondidos por 192 alunos matriculados nos cursos

de graduação nos campi Unaí e Janaúba. Houve 40 respostas à questão aberta em Janaúba e

61 em Unaí, o que representa 53% do total de respostas.

O questionário ficou disponível para recebimento das respostas no período de 31 de

julho a 30 de outubro de 2018.

As perguntas do questionário foram elaboradas com o propósito de levantar a opinião

dos usuários das bibliotecas dos campi Unaí e Janaúba em relação às suas motivações internas

para utilizar ou deixar de utilizar o acervo, bem como em relação ao conhecimento dos alunos

acerca da bibliografia  constante  nos  PPCs e as  possíveis  relações  entre  estes  e  o  uso do

acervo. As questões escolhidas estavam de acordo com os objetivos gerais e específicos da

pesquisa e procuraram identificar os aspectos subjetivos relativos à circulação (empréstimos e

renovações) dos materiais bibliográficos, bem como as relações entre PPCs e empréstimos.

Para a elaboração das questões do questionário, foi realizada uma prospecção com 10

(dez) discentes do Campus Diamantina, a fim de identificar as categorias de análise a serem
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incluídas no questionário. Neste momento, os usuários foram entrevistados na biblioteca do

Campus JK e solicitados a responder às questões:  “Você consegue me dizer alguns motivos

pelos quais faz empréstimos de livros na biblioteca? E por quais motivos deixa de fazer

empréstimos  na  biblioteca?”. As  respostas  destes  usuários  orientaram  a  elaboração  das

questões fechadas e de suas alternativas.

As variáveis foram escolhidas dentre aquelas que, além de permitirem conhecer as

motivações pelas quais os usuários realizam ou deixam de realizar empréstimos, pudessem

contribuir para a efetivação de medidas que possam aumentar a eficiência da biblioteca no

que diz respeito a iniciativas que visem o aumento da circulação dos materiais.

No questionário final, foi acrescentado nas questões fechadas o campo “Outros”, para

inclusão de respostas que não apareceram na prospecção inicial, e uma pergunta aberta, para

respostas  livres.  Também  foram  incluídos  esclarecimentos  para  evitar  dúvidas  dos

respondentes e alterada a ordem de algumas questões, para melhor desencadeamento lógico.

Foi elaborado um questionário com treze questões,  sendo doze fechadas  dos  tipos

dicotômicas  e  de  múltipla  escolha  –  das  quais  três  possuem  a  opção  “outros”  de  livre

preenchimento do respondente -  e uma questão aberta.

O  primeiro  grupo  de  questões  fechadas  tratou  das  variáveis  demográficas  para  a

segmentação dos usuários. Foram elaboradas duas perguntas: categoria de usuário e curso, por

campus.

Os demais grupos de questões trouxeram as variáveis da pesquisa propriamente dita –

as  chamadas  variáveis  preditoras,  que  explicam  o  fenômeno  (MARTINS;  THEÓPHILO,

2009). Assim, a fim de identificar as motivações para a utilização ou não-utilização do acervo

das bibliotecas e a relação entre PPCs e empréstimos, constatou-se que as variáveis para a

utilização do acervo podem ser agrupados em três categorias de análise: variáveis sobre os

hábitos  de empréstimo (se o usuário faz empréstimos na biblioteca,  qual  a  frequência de

empréstimos,  quais  as  razões  para  fazer  empréstimos  e  quais  as  razões  para  não  fazer

empréstimos);  variáveis sobre os atributos do acervo (se a biblioteca tem os livros que o

usuário precisa e a avaliação do acervo atribuída pelo usuário); e variáveis sobre a relação

entre o acervo e o PPC (se o usuário conhece o PPC do seu curso, se os professores indicam

os livros da bibliografia do PPC, se a biblioteca possui os livros indicados pelos professores e

a adequação do acervo em relação ao curso).
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Quadro 7 – Categorias de análise e variáveis preditoras

Categorias de análise Variáveis

Categoria 1 -  Hábitos de empréstimo

1) O usuário faz ou não empréstimos na biblioteca
2) Frequência de empréstimos
3) Motivações para fazer empréstimos
4) Motivações para não fazer empréstimos

Categoria 2 - Atributos do acervo
1) A biblioteca possui os livros que o usuário precisa
2) Avaliação do acervo pelo usuário
3) Adequação do acervo ao curso

Categoria 3 - Relação entre o acervo e o PPC
1) O usuário conhece o PPC do seu curso
2) Os professores indicam os livros da bibliografia do PPC
3) A biblioteca possui os livros indicados pelos professores

Fonte: Autora.

As questões fechadas foram baseadas em variáveis qualitativas que, de acordo com

Martins  e  Theóphilo  (2009,  p.  95)  “além de  possuírem um certo  grau  de  subjetividade,

normalmente não envolvem fatores numéricos, sendo, portanto, de difícil mensuração”.

Na  questão  relativa  à  avaliação  do  acervo  em  geral,  foi  utilizada  uma  escala  de

avaliação – uma variação da escala tipo Likert, destinada a avaliar algum atributo, em que

“variáveis  qualitativas  podem  ser  adaptadas  para  representar  uma  série  quantitativa”

(MARTHINS; THEÓPHILO, 2009, p. 95). Nesse caso foi feita uma pergunta sobre o acervo

da biblioteca de forma que os respondentes pudessem avaliá-lo em uma escala de 0-Não sei

opinar, 1-Ótimo, 2-Bom, 3-Regular, 4-Ruim. Foram utilizadas quatro opções para forçar o

sujeito pesquisado a escolher uma resposta de valor positivo ou negativo,  uma vez que a

opção central  neutra  não existe.  No lugar  dela,  foi  acrescentada  a  afirmativa  “0-Não sei

opinar”, de maneira a evitar que indivíduos que não consigam elaborar uma opinião sobre o

acervo marquem alguma opção que não esteja de acordo com o seu posicionamento.

5.5. Tratamento dos dados

Encerrada a fase de coleta, procedeu-se à tabulação dos dados, que foram agrupados

em tabelas  a  fim  de  realizar  a  análise  comparativa  entre  as  variáveis  de  cada  categoria

(APPOLINÁRIO, 2006). 

Na primeira fase da pesquisa, os itens dos pregões e as bibliografias dos cursos foram

reunidos em uma planilha no  software editor de planilhas Microsoft Excel, para que fosse

possível realizar a comparação entre os títulos adquiridos nos pregões e os títulos constantes
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nos PPCs, obtendo-se os percentuais  de títulos  e  seus  respectivos valores  de compra que

faziam parte das bibliografias dos PPCs.

Concomitantemente, o percentual de empréstimos e renovações em relação ao que foi

adquirido foi obtido por meio da tabulação dos dados de empréstimos e renovações no mesmo

software editor  de  planilhas,  de  maneira  a  identificar  a  porcentagem  de  empréstimos  e

renovações efetuados em relação aos valores de compra de cada exemplar – emprestado ou

não emprestado no período em análise.

Na segunda fase da pesquisa, foi feita a tabulação dos dados do questionário.

Os  dados  foram  organizados  em  tabelas  de  distribuição  de  frequência,  isto  é

“distribuição  do  número  de  ocorrências  de  cada  categoria  na  população  ou  amostra”

(BAPTISTA;  CAMPOS,  2007,  p.  169).  As  respostas  de  cada  pergunta  fechada  foram

quantificadas, atribuindo-se valores numéricos para cada uma delas, e dispostas em tabelas

individuais, cujas linhas englobaram as opções de respostas apresentadas no questionário e as

colunas indicaram a variável analisada, a indicação de cada campus e o percentual relativo a

cada resposta obtida.

Quanto às questões abertas, foi realizada uma análise qualitativa prévia por meio da

análise do conteúdo das respostas dadas pelos respondentes, criando-se categorias. Depois de

feita essa quantificação, os dados foram tabulados em uma planilha do  software Microsoft

Excel, dispostas da seguinte maneira: as colunas contendo a variável analisada, a indicação de

cada campus e o percentual relativo a cada resposta obtida e as linhas contendo as respostas

padronizadas  após  ter  sido  feita  a  análise  de  conteúdo  das  respostas  abertas.  “Uma  vez

tabulados, os dados quantitativos podem agora ser objeto das análises pertinentes para cada

caso particular de pesquisa” (APPOLINÁRIO, 2006, p. 141-143).

5.6. Análise dos dados

A análise  dos  dados  buscou  compreender  a  eficiência  do  gasto  com aquisição  de

material  bibliográfico,  isto  é,  a  relação  entre  os  gastos  com  a  aquisição  de  material

bibliográfico e os resultados produzidos.  Nesta pesquisa, foi utilizada a análise univariada,

isto é, “a descrição das variáveis independentemente da ocorrência de outras” (BAPTISTA;

CAMPOS, 2007, p. 169).

Tanto na fase documental quanto na fase de campo desta pesquisa, a análise de dados

utilizou-se  da  estatística  descritiva,  uma  vez  que  procurou  descrever,  resumir,  totalizar  e
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apresentar graficamente os dados da pesquisa (APPOLINÁRIO, 2006). No caso desse estudo,

foram utilizadas técnicas de porcentagem.

Também em ambas as fases, os dados coletados foram analisados qualitativamente, em

um contexto específico relativo ao fenômeno pesquisado. A análise qualitativa dos dados teve

por  objetivo  compreender  o  fenômeno de  modo  mais  profundo,  identificando “padrões  e

relações  entre  os  dados  coletados  de  forma  desvendar  seu  significado  por  meio  da

interpretação e da comparação dos resultados com outras pesquisas e referenciais teóricos”

(APPOLINÁRIO, 2006, p. 160).

Nesta pesquisa, a análise dos dados levou em consideração o conceito constitucional

de eficiência em sentido amplo, aludido por Batista Júnior (2004, p. 217), compreendendo

tanto a eficiência em sentido estrito, isto é, “a melhor utilização dos recursos disponíveis”

quanto a eficácia, ou seja, o “alcance dos objetivos por meio dos recursos disponíveis”.

A eficiência  em  sentido  estrito  considerou  o  conceito  abordado  por  Ratnner  (1967),

entendido como a relação entre os insumos e os resultados em bibliotecas. Para isso, foram

utilizados os conceitos de insumos e resultados apresentados por Lubisco (2011) e Lancaster

(2004), em que os insumos podem ser quantificados e devem ser considerados a partir do

papel que representam no alcance dos resultados pretendidos, e os resultados dizem respeito

ao atendimento das necessidades informacionais da comunidade acadêmica.

Nesse  sentido,  a  eficiência  pode  ser  demonstrada  por  meio  do  percentual  de

equivalência  entre  os  itens  adquiridos  para  o  acervo (insumos)  e  os  itens  constantes  nas

bibliografias  dos  PPCs  (resultado)  associados  à  utilização  do  acervo  pelos  usuários

(resultado).

Os  insumos considerados  para  avaliar  a  eficiência  dos  gastos  com a  aquisição  de

material bibliográfico foram os recursos orçamentários utilizados na compra dos livros. Os

resultados das bibliotecas selecionadas foram os títulos constantes nas bibliografias dos PPCs

de cada curso de graduação da UFVJM e os empréstimos e renovações14 efetuados pelos

usuários da biblioteca.

Para se determinar a eficiência da aquisição de material bibliográfico nas bibliotecas dos

campi Unaí e Janaúba, foram criados dois indicadores, baseados na abordagem dupla para

avaliação  da  aquisição  de  material  bibliográfico  de  Danielson  (2012)  -  apresentada  no

Capítulo 4, item 4.3.1.2 - e na conceituação de  insumo e resultados - feita por Lemos (2009)

14 As renovações são importantes, pois cada renovação pode ser considerada como um novo empréstimo.
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e abordada no Capítulo 4,  item 4.1 deste  trabalho.  Esses indicadores  foram denominados

“coeficiente de adequação” e “coeficiente de empréstimo”.

Dessa maneira, foram elencadas duas categorias de análise: a) correlação entre títulos

constantes  nos  PPCs  e  títulos  adquiridos,  indicando  itens  necessários  e  disponíveis  na

biblioteca - como aqueles constantes nos PPCs dos cursos e que foram adquiridos – e b)

correlação entre exemplares adquiridos e exemplares emprestados e renovados, bem como

aqueles títulos com altas taxas de empréstimos por exemplar.

O fato de um título constar como bibliografia de um curso somado à grande demanda

por exemplares sugere que este material deve ser considerado em futuras aquisições, uma vez

que  são  mais  prováveis  de  serem relevantes  para  a  comunidade  acadêmica  ou  de  serem

usados. Dessa maneira, a análise e interpretação desses dados podem subsidiar as decisões

acerca da alocação de recursos orçamentários.

Os  indicadores  foram  denominados  “coeficiente  de  adequação”  e  “coeficiente  de

empréstimo”. O coeficiente de adequação é um indicador que mensura quantos dos títulos

foram adquiridos tendo como base as bibliografias dos PPCs. O coeficiente de empréstimo

indica  quantos  dos  títulos  e  exemplares  adquiridos  foram  utilizados  pelos  usuários  das

bibliotecas. Ambos os indicadores se conectam para determinar a eficiência na aquisição do

material  bibliográfico.  Os  indicadores  utilizaram-se  de  dados  referentes  aos  valores  de

aquisição  na  moeda  corrente  (Real),  por  entender-se  que  a  eficiência  é  uma medida  que

considera a redução e o controle dos custos de um produto ou serviço, conforme amplamente

exposto  nos  capítulos  anteriores  por  Bresser-Pereira  (2008;  2010;  2017),  Abrucio  (1997),

Batista  Júnior  (2004),  Araújo  e  Pinheiro  (2010),  Duarte  (2011),  Alonso (1999),  Grateron

(1999), Rezende, Cunha e Bevilacqua (2010) e Lemos (2009).

a) Coeficiente de adequação: relação entre títulos constantes nos PPCs e títulos adquiridos

Primeiramente, foi realizada uma comparação entre os títulos constantes nas atas dos

pregões  (disponíveis  no site  comprasnet)  e  os  títulos  constantes  nos  PPCs dos  cursos  de

graduação da UFVJM.

A aquisição  baseada  nos  PPCs  visa  manter  o  acervo  das  bibliotecas  adequado  às

bibliografias  básicas  dos  cursos  e  evitar  compras  desnecessárias.  Para  isso,  é  preciso

identificar quantos dos títulos constantes nas bibliografias básicas dos PPCs dos cursos de
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graduação  dos  campi  Unaí  e  Janaúba  da  UFVJM foram adquiridos. Dessa  maneira,  será

possível  extrair  o  coeficiente  de  adequação  (CA),  baseado  na  relação  entre  os  títulos

adquiridos que constam nos PPCs e o total de títulos adquiridos.

O coeficiente  de adequação  (CA) é  definido pela  razão entre  quanto do valor  foi

adquirido com base nos PPCs e o valor total da aquisição:

CA = Valor do que foi adquirido com base nos PPCs
  Valor total da aquisição

O resultado indica o percentual de adequação dos títulos adquiridos aos PPCs. Quanto

mais  próximo  a  1  (um),  ou  100%,  mais  a  aquisição  é  adequada  aos  PPCs  e,

consequentemente, menor é o desperdício de recursos financeiros.

b) Coeficiente de empréstimo: relação entre exemplares adquiridos e exemplares emprestados

e renovados

O levantamento dos empréstimos e renovações efetuados dos exemplares adquiridos

tomou como base a data da inserção do exemplar  no sistema da biblioteca até a data de

31/05/2018.  A  renovação  significa  que  o  usuário  que  efetuou  o  empréstimo  de  um

determinado  exemplar  deseja  permanecer  por  mais  tempo  com  aquele  material.  Cada

renovação dá ao usuário um prazo igual ao de um empréstimo para permanecer com o livro.

Assim, cada renovação é considerada como um novo empréstimo e, por isso, é importante

para avaliar o grau de utilização do acervo.

Sobre a utilização do acervo com base em estatísticas de empréstimos, Danielson 

(2012) pondera que:

[…] real use is difficult to determine. Measuring the usefulness of a monograph is
not an exact science. There is no way to know how a particular monograph was
used, if it was checked out and never read, or if it was a foundational resource for an
academic paper. So simple circulation measures were used with these cautions in
mind (DANIELSON, 2012, p. 86).15

Dessa maneira, os dados sobre a realidade da biblioteca devem ser contextualizados e

15 “[…] o uso real é difícil de determinar. Medir a utilidade de um livro não é uma ciência exata. Não há como
saber como um determinado livro foi usado, se foi emprestado e nunca lido, ou se foi um recurso fundamental
para um trabalho acadêmico. Medidas simples de circulação devem ser usadas com estas precauções em mente”
(DANIELSON, 2012, p. 86, tradução nossa).
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analisados, de modo que as estatísticas de uso da biblioteca, dos empréstimos e de serviços

possam fornecer dados para o planejamento e a avaliação dos produtos e serviços oferecidos

pela biblioteca (LUBISCO, 2011).

Para  a  análise  dos  empréstimos  e  renovações  e  definição  do  coeficiente  de

empréstimo, os exemplares adquiridos nos pregões objetos deste estudo foram separados em

duas  categorias:  exemplares  emprestados  pelo  menos  uma  vez  e  exemplares  nunca

emprestados. Essas categorias foram subdividas em: 1) exemplares emprestados que constam

nos  PPCs  e  exemplares  emprestados  que  não  constam  nos  PPCs;  2)  exemplares  nunca

emprestados que constam nos PPCs e exemplares nunca emprestados que não constam nos

PPCs.  Dessa  maneira,  é  possível  verificar  se  o  quantitativo  de  exemplares  adquiridos  é

suficiente, insuficiente ou excedeu o necessário para o atendimento da demanda dos usuários.

O grau de utilização do material  bibliográfico adquirido é  determinado pela  razão

entre o valor total referente aos exemplares emprestados pelo menos uma vez e o valor total

da aquisição (em reais), indicando o coeficiente de empréstimo  (CE) do acervo adquirido

nestas bibliotecas.

CE = Valor do que foi emprestado e renovado (pelo menos uma vez)
Valor total da aquisição

Quanto mais próximo de 1 (um), ou 100%, maior é o aproveitamento dos recursos

empregados na aquisição do material bibliográfico.

c) Eficiência

A medição das atividades de uma instituição requer o desenvolvimento de indicadores

que, a partir de suas interrelações, apontem para o grau de eficiência, eficácia, economicidade

e qualidade do serviço ou produto ofertado.

Por essa razão, é importante considerar uma perspectiva abrangente para avaliar as

aquisições e o desenvolvimento de coleções como um todo, pois um tipo de análise, sozinha,

seria insuficiente para obter uma visão clara da eficiência da biblioteca. Identificar quais itens

foram comprados em consonância com as necessidades da comunidade acadêmica e entender

como os itens adquiridos estão sendo utilizados são chaves para auxiliar a criação de uma

coleção que possa atender às necessidades da comunidade universitária. A análise dos títulos
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adquiridos em conjunto com os dados de utilização dos exemplares revela tendências que, de

outra  maneira,  não seriam conhecidas  em uma única abordagem,  fornecendo à biblioteca

evidências para avaliar os seus processos de desenvolvimento, seleção e aquisição, e, assim,

de  sua  eficiência,  auxiliando  na  alocação  dos  recursos  orçamentários  ao  longo do tempo

(DANIELSON, 2012).

A eficiência  do  gasto  público  com a  aquisição  de  material  bibliográfico  pode  ser

medida pela relação custo/resultado, em que custo equivale ao recurso financeiro utilizado e o

resultado  equivale  ao  atendimento  das  demandas  e  objetivos  da  biblioteca  universitária,

traduzidos tanto nos PPCs dos cursos oferecidos pela instituição e quanto no quantitativo de

uso do acervo, medido pelo número de empréstimos e renovações efetuados por exemplar.

Os valores de compra de cada exemplar adquirido – estejam eles de acordo ou não

com o  PPC e  emprestado/renovado  ou  não  no  período  em análise  –  são  utilizados  para

determinar  a  eficiência  da  aquisição  do  material  e  de  utilização  dos  recursos  públicos

empregados em prol da comunidade acadêmica.

A relação entre os dois coeficientes se dá da seguinte maneira: exemplares adquiridos

de acordo com o PPC associados a exemplares que são mais emprestados/renovados indicam

que a aquisição foi eficiente, isto é, a aquisição aconteceu de acordo com os PPCs e os livros

adquiridos estão sendo utilizados.

Portanto,  a  eficiência  do  gasto  com  a  compra  de  material  bibliográfico  nestas

bibliotecas pode ser analisada pela média obtida entre o coeficiente de adequação (CA) e o

coeficiente de empréstimo (CE):

Eficiência = (CA + CE) /2

Quanto  mais  próximo de  1  (um),  ou  100%,  maior  é  a  eficiência  da  aquisição  de

material bibliográfico nestas bibliotecas.

Os  resultados  obtidos  pelos  coeficientes  de  adequação  e  de  empréstimo  foram

esclarecidos  por  meio da análise  das  respostas  dos questionários,  de modo a conhecer  as

motivações  dos  usuários  da biblioteca para  realizar  ou deixar  de realizar  empréstimos de

material bibliográfico e as relações entre os PPCs e os empréstimos, sob a perspectiva do

usuário.

As  respostas  fechadas  foram analisadas  utilizando-se  de  estatística  descritiva  e  as
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respostas abertas, a análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo tem por finalidade a interpretação e a busca do significado de

textos, reduzindo o texto original em categorias claramente definidas (APPOLINÁRIO, 2006)

e “visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos

relativos  às  condições  de  produção/recepção  (variáveis  inferidas)  destas  mensagens”

(BARDIN, 1979, p. 31).

5.7. Limitações do método

O método utilizado neste trabalho é limitado por algumas questões:

A restrição da análise aos campi Unaí e Janaúba se deve ao fato de ser praticamente

impossível uma análise detalhada de todas as bibliografias dos PPCs de todos os cursos da

UFVJM e de todos os pregões realizados desde o início da adesão da UFVJM ao Reuni, em

2008.

Outro  aspecto  importante,  que  está  fora  do  controle  da  pesquisa  e  deve  ser

considerado, é a possibilidade de os indivíduos que responderam ao questionário não terem

expressado o que realmente pensam. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados e  discutidos  os resultados obtidos  no sentido de

responder ao problema de pesquisa inicialmente formulado. Para tanto, os resultados serão

apresentados em quatro etapas:

A primeira etapa apresenta a UFVJM, suas origens e desenvolvimento até a adesão ao

Reuni, explicitando o processo de expansão e interiorização e a criação dos seus 5 campi,

incluindo o Campus Unaí e o Campus Janaúba, objetos desse estudo.

A segunda etapa  identifica  o  Sistema de  bibliotecas  da  UFVJM, localizando-o  na

estrutura  administrativa  da  UFVJM,  apresentando  seus  objetivos,  acervos  e  bibliotecas.

Também  faz  menção  aos  processos  de  seleção  e  aquisição  de  material  bibliográfico  do

Sistema,  uma  vez  que  não  há  uma política  de  formação  e  desenvolvimento  de  coleções

formalizada.

Na terceira etapa, parte-se para a análise efetiva dos dados coletados, discutindo-se as

relações entre os materiais adquiridos nos pregões e os títulos constantes nas bibliografias dos

PPCs, bem como as relações entre os itens  adquiridos e os empréstimos realizados pelos

usuários das bibliotecas, de maneira a analisar a eficiência das bibliotecas na aquisição dos

seus acervos.

Na última etapa é feita a articulação entre as motivações dos usuários para utilizar o

acervo das bibliotecas e os dados obtidos anteriormente, relativos aos títulos adquiridos e os

empréstimos efetuados.

6.1. A UFVJM: adesão ao Reuni, expansão e interiorização

A UFVJM é uma autarquia federal de ensino superior sediada em Diamantina (MG),

composta por cinco campi: Campus I e Campus JK em Diamantina, Campus Mucuri,  em

Teófilo Otoni, Campus Janaúba e Campus Unaí, localizados nas cidades de mesmo nome.

A UFVJM foi  criada  para  atender  às  necessidades  do  norte  e  nordeste  de  Minas

Gerais, tendo adquirido a condição de “universidade” em 2005, por meio da publicação da Lei

11.173/2005. Aderiu ao Reuni em 2007 com o propósito de ampliar o acesso e a permanência

na educação superior, por meio da expansão de seus cursos e campi para o interior de Minas
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Gerais,  em  especial  para  regiões  geograficamente  excluídas  e  com baixos  indicadores  de

desenvolvimento econômico e social (UFVJM, 2012).

Em 2010, noventa novos campi fora de sede foram credenciados pelo Reuni, entre eles

o Campus Avançado do Mucuri da UFVJM, na cidade de Teófilo Otoni. Em 2014, uma nova

etapa de expansão ampliou a inserção da UFVJM nas regiões mais carentes do Estado de

Minas Gerais, passando a abranger também as regiões Norte e Noroeste de Minas, com o

início do funcionamento dos campi de Janaúba e de Unaí. Atualmente, no ano de 2018, a

UFVJM possui 52 cursos de graduação – entre presenciais e à distância -, 26 cursos de pós-

graduação e 9.041 alunos matriculados.(BRASIL, 2011; UFVJM, 2012). 

Para que a expansão fosse possível,  a UFVJM precisou considerar as diretrizes do

programa Reuni, cujas dimensões atendidas pela UFVJM – e relevantes para o contexto deste

trabalho  –  são  aquelas  decorrentes  das  diretrizes  descritas  no  artigo  2º  do  Decreto  nº

6.096/2007. São elas:

a) Ampliação da oferta de educação superior pública:

Em 2014, a UFVJM passou por uma expressiva expansão ao incorporar dois novos

campi nas cidades de Janaúba e Unaí, assumindo seu caráter multicampi e sua inserção nas

mesorregiões  do  Jequitinhonha,  Mucuri,  Norte  e  Noroeste  de  Minas  Gerais.  Essa  região,

historicamente excluída em relação aos territórios do sul do estado, passou a contar com a

presença única dos campi da UFVJM em seus municípios, democratizando o acesso ao ensino

superior público e gratuito à população desses territórios e oportunizando o desenvolvimento

econômico e social e de redução das desigualdades regionais (UFVJM, 2012).

Além da expansão física da  universidade,  houve a  ampliação da oferta  de  cursos  de

graduação e pós-graduação em nível de mestrado e doutorado.

b)  Reestruturação  acadêmico-curricular,  renovação  pedagógica  da  educação  superior  e

mobilidade intra e interinstitucional:

A expansão  física  da  UFVJM,  além de  representar  uma  transformação  de  grande

impacto regional, redefiniu a organização acadêmica ao reorientar cursos e programas. Três

cursos se destacam nesse aspecto, por representarem a proposta do Reuni de reestruturação
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acadêmico-curricular,  renovação  pedagógica  e  mobilidade  institucional:  os  bacharelados

interdisciplinares  (BIs)  em Humanidades  (BHU),  em Ciência e  Tecnologia (BC&T) e em

Ciências Agrárias (BCA). Os BIs contemplam a formação geral por meio das grandes áreas do

conhecimento e a habilitação específica, destinada ao aprofundamento em um determinado

campo  do  saber.  Esse  modelo  de  bacharelado  permite  autonomia  do  aluno,  facilita  a

renovação  pedagógica,  permite  a  mobilidade  interna  e  externa  dos  alunos,  possibilita  a

interdisciplinaridade e reduz o índice de evasão, atendendo às metas estipuladas para o Reuni

(UFVJM, 2008; 2011; 2012; 2014).

O BHU é oferecido na cidade de Diamantina e a continuação da formação acadêmica

se dá nos cursos de Licenciaturas em Geografia, História, Letras/Espanhol, Letras/Inglês e

Pedagogia.  O  BC&T  permite  o  prosseguimento  da  formação  nos  cursos  de  Engenharia

Mecânica,  Engenharia  Química,  Engenharia  de  Alimentos  ou  Engenharia  Geológica  (em

Diamantina), Engenharia Civil, Engenharia Hídrica ou Engenharia de Produção (em Teófilo

Otoni) e Engenharia Física ou de Engenharia Materiais (em Janaúba). O BCA é ministrado no

Campus Unaí e possibilita a continuidade da formação nos cursos de Agronomia, Engenharia

Agrícola, Medicina Veterinária ou Zootecnia (UFVJM, 2008; 2011; 2014).

c) Compromisso social da instituição:

A UFVJM foi criada tendo como objetivos a ampliação do desenvolvimento social e

econômico da região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, relacionando-se diretamente com

a realidade regional e com processo de interiorização proposto pelo Reuni. Essa perspectiva

também está presente nos PPCs desses cursos, que fazem menção aos baixos IDHMs e a sua

importância  para o desenvolvimento regional,  a  democratização da educação superior  e  a

modificação das realidades locais (UFVJM, 2012).

No  caso  da  UFVJM,  a  sua  localização  geográfica  e  a  definição  da  sua  área  de

influência  extrapolam  o  limite  da  divisão  político-administrativa  para  uma  visão  mais

ampliada do seu espaço de atuação, integrando-a aos problemas da comunidade onde está

inserida (UFVJM, 2012).

6.2. O Sistema de Bibliotecas da UFVJM

O Sistema de Bibliotecas (Sisbi) da UFVJM é uma superintendência subordinada à
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Reitoria e  composta por cinco bibliotecas,  sendo duas nos campi de Diamantina,  uma no

Campus Mucuri (em Teófilo Otoni), uma no Campus Unaí e uma no Campus Janaúba. As

bibliotecas  integrantes  do  sistema  têm  como  objetivo  disseminar  a  informação  e  o

conhecimento, prestando serviços ao público interno e externo (UFVJM, 2012).

Figura 3 – Organograma do Sisbi/ UFVJM

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

O processo  de  expansão da  universidade  promovido  pelo  Reuni  nos  últimos  anos

trouxe, também, a ampliação sem precedentes dos recursos de infraestrutura informacional e

de pesquisa, exigindo atualização constante do acervo bibliográfico diante da intensidade da

expansão da universidade. Nesse processo, as aquisições de materiais bibliográficos foram

realizadas de maneira democrática, com a participação dos docentes na formação do acervo

(UFVJM, 2012).

Tabela 2 – Evolução do acervo das bibliotecas do Sisbi/UFVJM

Acervo geral

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Títulos 5.724 5.910 7.471 8.866 13.559 15.846 18.836

Exemplares 14.743 17.116 17.361 21.337 42.869 49.897 66.400

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Títulos 20.214 22.766 23.689 23.689 23.697 - 26.501

Exemplares 85.047 100.689 118.640 124.646 126.540 - 131.615

Fonte: UFVJM, 2018c.
Nota: Dados de 2017 não disponíveis.
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O Sisbi/UFVJM demonstra preocupação com o acervo de suas bibliotecas ao elencar,

dentre  suas  principais  metas,  o  aperfeiçoamento do processo de aquisição de materiais,  o

desenvolvimento de uma política de aquisição e desbastamento do acervo e a ampliação e

atualização do acervo de acordo com as  demandas  dos  cursos,  principalmente  nos  novos

campi de Unaí e Janaúba (UFVJM, 2012).

6.2.1. Política de formação e desenvolvimento de coleções do Sisbi/UFVJM

O Sistema de Bibliotecas da UFVJM ainda não dispõe de uma política de formação e

desenvolvimento de acervo, nos moldes das recomendações de Patel (2016) e Weitzel (2006).

É possível encontrar, na página do Sisbi/UFVJM na internet, um documento - elaborado em

01/07/2016  e  aprovado  em 10/04/2018  -  que  afirma  que  a  política  está  em processo  de

aprovação. Referido documento diz respeito a um procedimento operacional padrão para a

aquisição de material bibliográfico, indicando que o processo de aquisição de acervo segue as

diretrizes  da  política  de  formação  e  desenvolvimento  de  acervo  que  está  em  fase  de

aprovação. Também aponta que as sugestões e as solicitações de compra são analisadas tendo

em vista a dotação orçamentária, priorizando as bibliografias básicas e complementares dos

cursos.

Neste  documento  é  possível  observar  alguns  indícios  de  diretrizes  para  orientar  a

aquisição, tais como: considerar os projetos pedagógicos dos cursos como pré-requisito para a

compra; definir  os títulos a serem adquiridos e as prioridades para aquisição conforme os

PPCs, as listas de reservas, as sugestões e outros instrumentos; e verificar se o quantitativo de

exemplares a serem adquiridos condiz com a demanda dos usuários (UFVJM, 2018a). Em

suma, neste documento elaborado pela UFVJM há um processo embrionário de elaboração de

critérios de seleção, como propôs Vergueiro (1993; 2010).

Vale  lembrar  aqui  a  explicação  de  Evans  (2000)  para  a  ausência  de  política  de

desenvolvimento de coleções em muitas bibliotecas, já que a elaboração de políticas exige o

gerenciamento de  uma grande quantidade de dados e o conhecimento dos pontos fortes e

fracos da coleção, da comunidade atendida e dos materiais disponíveis. As razões apontadas

pelo autor, associadas ao fato de a UFVJM ser uma universidade nova - com apenas 10 anos

de existência - e ter passado por um período recente de intensa expansão, podem ter sido a

motivação para a não elaboração de uma política para as bibliotecas até o momento.
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6.3. Análise de dados

De acordo com os objetivos estabelecidos para esse estudo, foram elencadas as atas

dos  pregões  de  aquisição  de  material  bibliográfico,  identificados  os  PPCs,  apurados  os

empréstimos  e  renovações  de  materiais  e,  em  seguida,  descritas  as  motivações  para  a

utilização ou não do acervo da biblioteca pelos usuários.

Os pregões utilizados e o valor total de cada pregão foram os seguintes:

Tabela 3 – Pregões analisados

Campus Cidade Número/ano do pregão Valor total por pregão

Campus Janaúba Janaúba 101/2013 R$ 513.849,27

Campus Janaúba Janaúba 021/2016 R$ 153.644,03

Campus Unaí Unaí 102/2013 R$ 329.575,14

Campus Unaí Unaí 022/2016 R$ 408.103,00

Valor total investido nos pregões R$ 1.405.171, 44

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Todavia, uma análise detalhada nos relatórios das bibliotecas e uma busca minuciosa

na base de dados do acervo indicaram que nem todos os títulos foram adquiridos e que, ainda,

alguns títulos adquiridos inicialmente para as bibliotecas dos campi Unaí e Janaúba foram

transferidos para outras unidades.  Por vezes, os itens selecionados para a compra não são

entregues  pelos  fornecedores  –  são  os  chamados  itens  desertos.  Por  essa  razão,  deve-se

considerar apenas os itens efetivamente adquiridos, desconsiderando os itens desertos (não

entregues pelo fornecedor) e os itens transferidos para outras bibliotecas, de maneira que os

itens utilizados para a análise de dados representassem efetivamente as aquisições para os

campi Unaí e Janaúba, bem como os empréstimos e renovações efetuados pela comunidade

usuária localizada nesses campi.

Assim, os pregões utilizados para análise e os respectivos valores, relativos aos itens

efetivamente adquiridos e entregues pelos fornecedores e que permaneceram no acervo das

bibliotecas dos campi Unaí e Janaúba, são os seguintes:
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Tabela 4 – Aquisições efetivas

Campus Cidade Número/ano do pregão Valor total por pregão

Campus Janaúba Janaúba 101/2013 R$ 340.485,72

Campus Janaúba Janaúba 021/2016 R$ 139.799,70

Subtotal R$ 480.285,42

Campus Unaí Unaí 102/2013 R$ 301.992,85

Campus Unaí Unaí 022/2016 R$ 380.592,60

Subtotal R$ 682.585,45

Valor total efetivamente adquirido R$ 1.162.870,87

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Esses dados serviram como base para a análise da utilização dos recursos públicos na

aquisição de material bibliográfico.

6.3.1. Relação entre aquisições e PPCs

Em  se  tratado  de  bibliotecas  universitárias,  os  PPCs  são  instrumentos  que

fundamentam a tomada de decisão quanto à seleção do acervo a ser adquirido, pois pode-se

partir do pressuposto que dois dos critérios que influenciam a seleção indicados por Vergueiro

(2010) já foram considerados e estão consubstanciados nas bibliografias indicadas nos planos

de ensino - o assunto e o usuário:

Uma  das  primeiras  considerações  a  serem  feitas  na  seleção  de  materiais  em
bibliotecas enfocará a problemática do assunto, a fim de verificar se os materiais
passíveis de incorporação ao acervo estão ou não incluídos nos parâmetros gerais de
assunto  ou  áreas  de  cobertura  da  coleção.  […]  As  considerações  quanto  às
características do usuário real ou potencial estão diretamente ligadas à definição do
benefício que cada material incorporado ao acervo poderá trazer à comunidade a que
a biblioteca almeja servir (VERGUEIRO, 2010, p. 13).

Para avaliação da eficiência na aquisição é necessário considerar a tomada de decisão

para a seleção, pois, conforme apontaram Buchanan e O’Conell (2006), a seleção de materiais

para a formação do acervo é precedida da tomada de decisão em relação aos critérios de

seleção a serem utilizados, podendo ser compreendida como uma série de comportamentos

que envolvem planejamento, organização, controle, levantamento estatístico, etc e que tem

como objetivo principal a resolução de um determinado problema. 

Por  isso  foram  utilizados  como  base  para  esta  análise  os  PPCs  dos  cursos  de
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graduação  oferecidos  nos  campi  Unaí  e  Janaúba,  considerados  instrumentos  de  auxílio  à

tomada de decisão relativa à seleção dos títulos a serem adquiridos.

Os PPCs contemplam as bibliografias básica e complementar dos cursos de graduação.

De acordo com Maia e Silva (2015),  a bibliografia básica é obrigatória e constitui-se em

elemento fundamental para o acompanhamento, pelos alunos, do andamento das atividades

acadêmicas, devendo estar atualizada, adequada, apropriada ao curso que atende e relevante

para  as  atividades  acadêmico-científicas.  A bibliografia  complementar  também  deve  ser

objeto de atenção da biblioteca, sendo constituída por materiais direcionados à pesquisa e ao

ensino  considerados  essenciais  à  complementação  e  atualização  nas  várias  áreas  do

conhecimento. As bibliografias básica e complementar são identificadas nos PPCs por meio

de cada uma das obras que as constituem, individualizadas por elementos como o autor, o

título, o local de edição, a editora e outras informações adicionais.

Os PPCs utilizados para a comparação com os materiais adquiridos, bem como o ano

de sua elaboração, foram os seguintes:

Quadro 8 – Programas Pedagógicos Curriculares

Campus Cursos Ano PPC

Janaúba

Ciência e Tecnologia 2014

Engenharia Física 2017

Engenharia de Materiais 2017

Unaí

Ciências Agrárias 2014

Ciências Agrárias 2016

Agronomia 2017

Engenharia Agrícola 2017

Medicina Veterinária 2017

Zootecnia 2017

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Observa-se que, desde o primeiro pregão, realizado em 2013 para o curso de Ciências

Agrárias, em Unaí, e para o curso de Ciência e Tecnologia, em Janaúba, ainda não haviam

PPCs finalizados  e  publicados.  O  mesmo ocorreu  com os  pregões  do  ano  de  2016,  que

adquiriram títulos que poderiam atender tanto aos cursos com PPCs já disponíveis, quanto os
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novos cursos, cujos PPCs só foram editados em 2017. Além disso, um novo PPC para o curso

de Ciências Agrárias foi publicado no ano de 2016.

A Tabela 5 indica a correspondência entre títulos adquiridos e PPCs, demonstrando,

em reais (R$), quanto do valo gasto com a aquisição foi gasto com títulos que estavam de

acordo com os PPCs e quanto foi gasto com a aquisição de títulos que não constavam nos

PPCs, apresentando o Coeficiente de Adequação (C.A.) dos campi Janaúba e Unaí:

Tabela 5 – Correspondência entre títulos adquiridos e PPCS 

Pregão Campus Títulos que constam nos PPCs Total adquirido
Coeficiente de

Adequação (C.A.)

101/2013 Janaúba R$ 277.823,78 R$ 340.485,72 82%

21/2016 Janaúba R$ 133.674,47 R$ 139.799,70 96%

Subtotal R$ 411.498,25 R$ 480.285,42 86%

102/2013 Unaí R$ 279.559,64 R$ 301.992,85 93%

22/2016 Unaí R$ 377.034,90 R$ 380.592,60 99%

Subtotal R$ 656.594,54 R$ 682.585,45 96%

Total R$ 1.068.092,79 R$ 1.162.870,87 92%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Observa-se que o pregão realizado em 2016 teve um percentual de adequação aos

PPCs de  96%, o que pode ser explicado pela já existência do PPC do curso de Ciência e

Tecnologia, publicado em 2014.

Verifica-se, portanto, que 86% do valor gasto com aquisição de títulos para o Campus

Janaúba está de acordo com as bibliografias constantes nos PPCs dos cursos de  Ciência e

Tecnologia, Engenharia Física e Engenharia de Materiais.

Observa-se que o Pregão 22/2016, realizado para o Campus Unaí, teve um percentual

de adequação ao PPC de quase 100%, o que pode ser explicado pela já existência de dois

PPCs publicados antes da realização do pregão: referentes ao curso de Ciências Agrárias,

publicados em 2014 e 2016. 

Observa-se  que  os  PPCs  dos  cursos  de  Agronomia  (2017),  Engenharia  Agrícola

(2017), Medicina Veterinária (2017) e Zootecnia (2017) foram publicados após as aquisições,

que ocorreram em 2013 e 2016. Mesmo assim, vários títulos adquiridos em 2013 e 2016

atendem às bibliografias dos PPCs desses cursos, o que pode demonstrar, conforme apontado

por  Tavares  (2015),  um  alinhamento  entre  a  tomada  de  decisão  no  processo  de

desenvolvimento  de  coleção  e  as  necessidades  dos  usuários  à  missão  da  biblioteca  e  da
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instituição a qual é vinculada.

Assim,  96% do valor gasto com aquisição de títulos para o Campus Unaí estão de

acordo com as bibliografias constantes nos PPCs dos cursos de Ciências Agrárias, Agronomia,

Engenharia Agrícola, Medicina Veterinária e Zootecnia. Considerando a totalidade dos gastos

nos dois campi, o coeficiente de aquisição foi de 92%.

Esse cenário indica que os pregões para aquisição de material bibliográfico dos campi

Unaí e Janaúba da UFVJM atingiram o objetivo principal das bibliotecas universitárias –

fornecer suporte informacional aos programas de ensino, pesquisa e extensão, conforme foi

apontado por Mesquita (2016), Maia e Santos (2015), Mattos e Dias (2009) e Andrade (1992)

- atingindo percentuais de 86% e 96% de eficiência na aquisição de títulos para a formação

de seus acervos.

A confrontação dos  títulos  adquiridos  com as  bibliografias  básica e  complementar

constantes nos PPCs permitiu verificar até que ponto a aquisição está a eles adequada e, dessa

maneira, avaliar a tomada de decisão referente à seleção de materiais para aquisição.

Dessa forma, foi possível observar que, nestas bibliotecas e de acordo com Mattos e

Dias (2009), a tomada de decisão sobre a seleção dos materiais foi sustentada por um trabalho

de coleta e organização dos dados que dizem respeito às necessidades dos usuários daquela

biblioteca,  considerando  que  as  bibliotecas  universitárias  têm  como  objetivo  atender  aos

interesses de informação da comunidade acadêmica.

Percebe-se, portanto, a importância da tomada de decisão aludida por Edelman (1979),

Tavares (2015), Mattos e Dias (2009) e do estabelecimento de critérios na etapa da seleção,

apontados por Vergueiro (1998), para a formação e desenvolvimento do acervo, uma vez que,

como apontou Carvalho (2014), permitem a otimização na alocação dos recursos disponíveis

de  forma  a  atender  aos  interesses  da  comunidade  acadêmica  e  culminam em avaliações

positivas realizadas pelas instituições de controle e fiscalização, como é o caso das avaliações

dos acervos realizadas pelo Inep (2012; 2015; 2017).

Nesse sentido, a existência prévia de um PPC orientou a aquisição e evitou gastos

desnecessários  com aquisições  de  títulos  que  não  são  relevantes  para  o  atendimento  das

necessidades de ensino e pesquisa dos cursos e, consequentemente, para a composição do

acervo da biblioteca, conforme foi possível observar por meio da análise dos coeficientes de

aquisição quando comparados os pregões realizados antes e após a publicação dos PPCs.
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6.3.2. Empréstimos e renovações no período

 Dias e Pires (2003, p. 24) apontaram que a tomada de decisão na  formação e no

desenvolvimento  de  coleções  precisa  “contar  com  informações  apropriadas,  utilizando

técnicas e métodos que possam ser usados isoladamente ou de forma combinada, de acordo

com os problemas organizacionais de cada unidade de informação”. Assim, as informações

referentes às aquisições foram combinadas com os dados de empréstimos.

As aquisições dos pregões realizados em 2013 deram início à formação do acervo das

bibliotecas dos campi Unaí e Janaúba da UFVJM, com a aquisição de 3.847 exemplares para

o Campus Janaúba e 2.632 exemplares para o Campus Unaí. Os pregões do ano de 2016

deram continuidade ao desenvolvimento do acervo, somando 1.085 exemplares ao acervo do

Campus Janaúba e 2.857 ao Campus Unaí, perfazendo um total de 4.932 e 5.489 exemplares

em Janaúba e Unaí, respectivamente.

A média de exemplares adquiridos por título é de 27,2 exemplares para cada título em

Janaúba e 29,1 exemplares para cada título em Unaí, conforme ilustra a Tabela 6:

Tabela 6 – Exemplares e títulos adquiridos para as bibliotecas

Biblioteca Exemplares Títulos Média exemplar/título

Janaúba 4.932 181 27,2

Unaí 5.489 188 29,1

Total 10.421 369 28,15

 Fonte: Dados da pesquisa (2018).

O período utilizado para análise dos dados de empréstimos e renovações compreendeu

a data de inclusão do exemplar na base de dados da biblioteca até o dia 31/05/2018. Nesse

período - que corresponde a uma média de 4 anos se considerarmos os primeiros empréstimos

ocorrendo  com  a  inclusão  dos  primeiros  exemplares  em  2014  -  o  total  foi  de  35.194

empréstimos em Janaúba e 32.440 em Unaí, como pode ser visto na Tabela 10:

A Tabela  7 e  a  Tabela  8 detalham os  empréstimos  ocorridos  em Janaúba e  Unaí,

respectivamente, considerando os títulos emprestados e os exemplares emprestados:
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Tabela 7 – Empréstimos de títulos e exemplares - Janaúba

Títulos

Constam nos PPCs % Não constam nos PPCs %

Emprestados pelo menos uma vez 131 88% 25 74%

Nunca emprestados 18 12% 7 26%

Total de títulos 149 100% 32 100%

Exemplares

Constam nos PPCs % Não constam nos PPCs %

Emprestados pelo menos uma vez 1.973 50% 103 10%

Nunca emprestados 1.967 50% 889 90%

Total de exemplares 3.940 100% 992 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Os percentuais de 88% e 74% referentes a títulos que foram emprestados indica que a

biblioteca do Campus Janaúba adquiriu - conforme apontou Danielson (2012) - o material

certo, compreendido como aquele que está sendo usado pela comunidade acadêmica.

Observa-se  que  88% dos  títulos  adquiridos  em  consonância  com os  PPCs  foram

emprestados, sendo que, destes, 50% dos exemplares nunca foram emprestados, o que pode

apontar  que,  mesmo que os títulos tenham sido adquiridos conforme os PPCs e que haja

demanda para eles, a procura por exemplares não é tão alta, indicando que foram adquiridos

exemplares além do necessário para atender às necessidades dos usuários.

Um dado interessante diz respeito à porcentagem de 74% dos títulos adquiridos em

desacordo  com os  PPCs  que  estão  sendo  emprestados,  o  que  pode  indicar  que  os  PPCs

precisam ser revisados, de modo a incluir estes títulos que estão sendo utilizados pelos alunos.

Por outro lado, apesar de 74% dos títulos adquiridos em desacordo com os PPCs terem

sido emprestados, apenas 10% desses exemplares foram emprestados, indicando que há pouca

demanda para exemplares de títulos que não constam nos PPCs.
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Tabela 8 – Empréstimos de títulos e exemplares - Unaí

Títulos

Constam nos PPCs % Não constam nos PPCs %

Emprestados pelo menos uma vez 155 87% 6 67%

Nunca emprestados 24 13% 3 33%

Total de títulos 179 100% 9 100%

Exemplares

Constam nos PPCs % Não constam nos PPCs %

Emprestados pelo menos uma vez 2.099 40% 52 20%

Nunca emprestados 3.128 60% 210 80%

Total de exemplares 5.227 100% 262 100%

 Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Os percentuais de 87% e 67% referente a títulos que foram emprestados indicam que a

biblioteca do Campus Unaí adquiriu o material certo, isto é, aquele que está sendo usado pela

comunidade acadêmica atendida pela biblioteca, conforme afirmado por Danielson (2012)

Por outro lado, apesar de 87% os títulos terem sido adquiridos  de acordo com os

PPCs, 60% dos exemplares referentes a esses títulos nunca foram emprestados, indicando que

o  quantitativo  de  exemplares  excedeu  a  demanda.  Observa-se  que  os  percentuais  de

exemplares emprestados tanto em desacordo (20%) quanto em consonância com os PPCs

(40%) são menores que os exemplares nunca emprestados (80% e 60%), podendo indicar que,

de maneira  geral,  o número de exemplares adquiridos  para o Campus Unaí  está  além do

necessário para atender à demanda dos usuários. Isso quer dizer que, apesar de a biblioteca ter

adquirido o “material certo” (Danielson, 2012), a quantidade de exemplares adquiridos não

foi certa, uma vez que  o que foi adquirido não foi realmente usado por aqueles a quem a

biblioteca serve.

Em termos financeiros, é possível identificar os valores totais referentes ao que foi

emprestado e renovado e ao que nunca foi emprestado, de maneira a identificar os gastos

tanto com material utilizado quanto com material não utilizado pela comunidade acadêmica. A

Tabela  9  traz  a  correspondência  entre  exemplares  adquiridos  e  exemplares  emprestados,

apresentando o Coeficiente de Empréstimo (C.E.) dos campi Janaúba e Unaí:
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Tabela 9 –  Correspondência entre exemplares adquiridos e emprestados

Pregão Campus Exemplares emprestados Total adquirido
Coeficiente de

Empréstimo (C.E.)

101/2013 Janaúba R$ 159.080,49 R$ 340.485,72 47%

21/2016 Janaúba R$ 66.691,21 R$ 139.799,70 48%

Subtotal R$ 225.771,70 R$ 480.285,42 47%

102/2013 Unaí R$ 187.546,34 R$ 301.992,85 62%

22/2016 Unaí R$ 111.817,32 R$ 380.592,60 29%

Subtotal R$ 299.363,66 R$ 682.585,45 44%

Total R$ 525.135,36 R$ 1.162.870,87 45%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Observa-se que 47% e  48% do valor  despendido na  aquisição  de  exemplares  nos

Pregões  101/2013  e  21/2016  do  Campus  Janaúba,  respectivamente,  foram  objetos  de

empréstimos e renovações pelos usuários. Para o Campus Unaí esses percentuais foram de

62% e apenas 29%, nos Pregões 102/2013 e 22/2016, respectivamente. 

No total,  47% e  44% do valor gasto com a aquisição de exemplares para os campi

Janaúba e Unaí, respectivamente, foram efetivamente utilizados pela comunidade acadêmica.

Considerando a totalidade dos gastos nos dois campi, o coeficiente de empréstimo foi de 45%.

Observa-se, assim, que os exemplares que compõem os acervos das bibliotecas objetos

deste  estudo estão sendo subutilizados,  demonstrando que é  preciso reduzir  o  número de

exemplares por título nas próximas aquisições.

Ao se  verificar  de  que  apenas  47% e  44% do que  foi  gasto  com a  aquisição  de

exemplares para as bibliotecas dos campi Janaúba e Unaí, respectivamente, foi efetivamente

utilizado pelos usuários, é possível sinalizar para a necessidade de se repensar a tomada de

decisão apontada por Edelman (1979), Tavares (2015), Mattos e Dias (2009)  – neste caso, em

relação  à  quantidade  de  exemplares  que  devem  ser  adquiridos  nos  próximos  pregões.

Recursos  foram  utilizados  para  a  compra  de  materiais  que  não  tiveram  demanda  e  que

poderiam ter sido utilizados em materiais que não foram adquiridos, mas deveriam ter sido,

reduzindo assim o custo de oportunidade mencionado por Danielson (2012).

Os baixos índices obtidos pelos coeficientes de empréstimos podem ser explicados por

levar  em consideração  as  avaliações  do  Inep  dos  anos  2012  e  2015.  Entende-se  que  as

aquisições ocorridas em 2013 e 2016 pautaram-se na metodologia de avaliação do Inep de

2012 e 2015, que exigiam um quantitativo definido de exemplares para um certo grupo de
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vagas  em cada  curso.  Como não houve matrículas  efetivas,  presume-se  que  também não

houve demanda efetiva, por isso alguns exemplares ficaram ociosos.

Cabe ressaltar aqui que, ao tomar como base a análise dos dados de empréstimos em

um período médio de quatro anos, podem ocorrer duas situações: 1) a distribuição desses

empréstimos  é  homogênea  durante  todo o  período,  ou  seja,  há  uma média  perfeita;  2)  a

distribuição  tem  períodos  de  sazonalidade  –  o  que  é  o  mais  provável,  considerando  os

períodos de férias e semanas de provas.

Se ocorrem períodos de sazonalidade, o índice de eficiência pode estar abaixo do que

foi calculado. Para ter uma noção da eficiência real, a análise deve ser feita considerando que

o cenário de maior demanda possível dos exemplares é aquele em que todos os empréstimos

ocorrem na mesma semana. A partir dessa hipótese, o pico de empréstimos por semana de um

mesmo exemplar indicaria o máximo de exemplares que a biblioteca precisa ter.

Em  razão  das  limitações  dos  relatórios  de  empréstimos,  foram  analisados  os

exemplares que já foram emprestados pelo menos uma vez, considerando a hipótese de que a

cada vez um exemplar diferente foi emprestado, o que aumenta o índice de utilização do

acervo. Assim, o coeficiente de empréstimo calculado é o máximo possível para os dados

utilizados neste estudo, sendo que a realidade pode estar abaixo do que foi calculado.

Por exemplo, supõe-se que tenham sido adquiridos 29 exemplares de um determinado

título e,  destes,  20 já foram emprestados pelo menos uma vez ao longo dos quatro anos.

Porém, em uma mesma semana, o pico de empréstimo foi de apenas 9. Isso significa que,

neste caso, a biblioteca precisaria ter em seu acervo apenas nove exemplares deste título, pois

essa  quantidade  atenderia  um  cenário  de máximo  da  demanda  por  exemplares  daquela

biblioteca específica.

Essa hipótese demonstra o que já foi levantado por Lubisco (2011), de que o MEC não

dispunha  de  critérios  e  instrumentos  suficientes  e  adequados  para  avaliar  a  biblioteca

universitária.  As  estimativas  do  MEC utilizadas  para  calcular  o  número  de  exemplares  a

serem adquiridos estavam fora da realidade por não considerar o contexto individual de cada

biblioteca e, consequentemente, a demanda real por exemplares.

Com o novo instrumento do Inep em vigor a partir de 2018, será possível considerar a

realidade  de  cada  biblioteca  e  basear  a  quantidade  necessária  de  exemplares  nos  dados

relativos ao pico de empréstimos por semana dos exemplares de um mesmo título. Dessa

maneira, essa nova situação em conjunto  com a análise dos dados quantitativos relativos à
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aquisição  e  aos  empréstimos  podem,  conforme  afirmaram  Mattos  e  Dias  (2009),  ser

consideradas como ferramentas de auxílio no processo de tomada de decisão, pois, de acordo

com Valls e Vergueiro (2006), os dados concretos podem ser convertidos em ação, fornecendo

suporte para a gestão e contribuindo para o ajuste dos objetivos, metas e práticas, conforme os

resultados vão sendo apresentados.

6.3.3. Eficiência

De  acordo  com  Grateron  (1999),  em  se  tratando  de  administração  pública,  uma

preocupação diz respeito à adoção de um modelo que contribua com a melhoria da gestão dos

recursos públicos e permita o fornecimento de informações capazes de orientar a escolha das

melhores decisões. Por isso, um modelo baseado na avaliação da eficiência permite alcançar

esse objetivo.

A eficiência  da aquisição de  material  bibliográfico,  considerando a  adequação dos

itens adquiridos aos PPCs e a utilização dos exemplares, é a seguinte:

Tabela 10 – Eficiência da aquisição de material bibliográfico

Pregão Campus C.A. % C.E. % Eficiência
 (CA + CE)/2

%

101/2013 Janaúba  0,815 82% 0,467 47% 0,641 64%

21/2016 Janaúba 0,956 96% 0,477 48% 0,716 72%

Subtotal 0,856 86% 0,470 47% 0,663 66%

102/2013 Unaí 0,925 93% 0,621 62% 0,773 77%

22/2016 Unaí 0,990 99% 0,293 29% 0,642 64%

Subtotal 0,961 96% 0,438 44% 0,699 70%

Total 0,918 92% 0,451 45% 0,681 68%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Os indicadores utilizados para determinar os coeficientes de adequação e empréstimo

apontam que as bibliotecas em estudo estão utilizando critérios para a seleção (Vergueiro,

1993) e,  consequentemente,  adquirindo os títulos certos  (Danielson, 2012),  porém não na

quantidade certa, o que traz reflexos em sua eficiência.

Ao  se  considerar  que,  de  acordo  com  Batista  Júnior  (2004),  a  eficiência da

administração pública está vinculada à melhor utilização dos recursos disponíveis, pode-se

afirmar  que  os  resultados  obtidos  indicam boa  utilização  de  recursos  públicos,  mas  que,
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conforme Rezende, Cunha e Bevilacqua (2010) podem ser aprimorados ou podem ser obtidos

com menos dispêndio de recurso.

Ainda nesta perspectiva e de acordo com Costa et al (2015),  a análise dos recursos

financeiros utilizados e dos resultados obtidos pôde avaliar que os recursos orçamentários

estão sendo bem aplicados, mas precisam de ajustes, de maneira que administrador público

deve atuar para atender às expectativas e necessidades dos usuários dos serviços públicos.

Em conformidade ao que afirmou Lemos (2009), os resultados dos indicadores desse

estudo provêm informações para ação do setor público no que diz  respeito  à eficiência e

economia de recursos, visando à melhoria da gestão e da tomada de decisões, permitindo uma

melhora no desempenho e um gasto público sob bases mais racionais.

Assim,  para  aumentar  a  eficiência  na  aquisição  de  material  bibliográfico  nas

bibliotecas  dos  campi  Unaí  e  Janaúba  da  UFVJM,  deve-se  aumentar  o  coeficiente  de

adequação ou aumentar o coeficiente de empréstimo, ou seja, adquirir mais material certo ou

que tenha mais utilização, conforme afirmou Danielson (2012).

Observou-se, a  partir da análise dos dados, que as baixas taxas de empréstimos de

alguns exemplares foram as maiores responsáveis por puxar o indicador de eficiência para

baixo.  Essa  situação  pode  ser  melhor  visualizada  nos  APÊNDICES  B,  C,  D  e  E  que

apresentam relatórios de todos os títulos adquiridos e a média de empréstimos por exemplar

de cada título. Por isso a compreensão das motivações dos usuários para realizar empréstimos

é importante, uma vez que pode direcionar ações dos gestores das bibliotecas no sentido de

aumentar a circulação dos exemplares e, assim, aumentar a eficiência.

6.3.4. Motivações para utilização ou não-utilização do acervo pelos usuários

Considerando  que  o  conceito  constitucional  de  eficiência  adotado  neste  trabalho

abrange  também  a  ideia  de  eficácia,  procedeu-se  à  investigação  acerca  da  satisfação  e

motivações  dos  usuários  para  utilização  do  acervo.  Os  relatórios  de  empréstimos  e

renovações,  assim como as  informações  a  respeito  das  expectativas,  nível  de satisfação e

motivações  do usuário em relação ao acervo disponível,  são importantes  instrumentos  de

medida de eficácia de uma biblioteca. Conforme Andrade e Falk (2001), a eficácia é avaliada

pela capacidade de apoiar os objetivos da biblioteca, segundo a percepção dos seus usuários.

Isto é, o que efetivamente interessa saber, para avaliação da eficácia, é se há contribuição para
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a realização dos objetivos organizacionais, considerando a dimensão da satisfação do usuário,

no que diz respeito às suas expectativas. “Uma forma direta de verificar essa dimensão é por

meio da aplicação de questionários periódicos aos usuários” (LEMOS, 2009, p. 29).

Os dados estatísticos obtidos por meio do levantamento survey foram interpretados à

luz dos conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento desta pesquisa e integrados ao

universo dos fundamentos teóricos, o que permitiu analisá-los em um sentido mais amplo

(LAVILLE;  DIONNE,  1999),  apresentando  os  resultados  relevantes  e  propondo  ações  às

bibliotecas objetos desse estudo. 

A primeira pergunta do questionário referiu-se à caracterização da amostra, conforme

campus e curso do respondente.

Tabela 11 - Características da amostra segundo o campus e o curso – 2018

Curso Respondentes %

Campus Janaúba

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) 70 92%

Engenharia de Materiais 4 5%

Engenharia Física 2 3%

Subtotal 76 100%

Campus Unaí

Agronomia 22 19%

Bacharelado em Ciências Agrárias (BCA) 24 21%

Engenharia Agrícola e Ambiental 20 17%

Medicina Veterinária 40 34%

Zootecnia 10 9%

Subtotal 116 100%

Total 192 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A maioria dos respondentes do Campus de Janaúba (Tabela 16) faziam BCT (92%) e,

no Campus Unaí, a maioria estava matriculada no curso de Medicina Veterinária (34%).

A partir da segunda questão, as variáveis foram analisadas por categoria:

a) Categoria 1 - Hábitos de empréstimo

A segunda  pergunta  teve  o  objetivo  de  separar  em  dois  grupos:  os  que  fazem
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empréstimos na biblioteca e os que não fazem empréstimos. Essa questão também serviu de

base  para  orientar  a  análise  das  perguntas  5  e  6  no  sentido  de  identificar:  a)  dentre  os

respondentes  que  fazem  empréstimos,  quais  as  razões  que  os  leva  a  emprestar  e

eventualmente não emprestar livros e b) dentre os respondentes que não fazem empréstimos,

as razões pelas quais não o fazem.

Tabela 12 – Características da amostra segundo os empréstimos de livros na biblioteca - 2018

Realização de empréstimos Janaúba % Unaí %

Faz empréstimos 72 95% 116 100%

Não faz empréstimos 4 5% 0 0%

Total 76 100% 116 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Observa-se, portanto, que 95% dos respondentes fazem empréstimos na biblioteca em

Janaúba. Em Unaí, 100% dos respondentes afirmaram fazer empréstimos.

A terceira pergunta procurou saber a frequência com que os alunos fazem empréstimos

na biblioteca.

Tabela 13 - Frequência de empréstimos de livros na biblioteca – 2018

Frequência de empréstimos de livros Janaúba % Unaí %

Diariamente 3 4% 21 18%

Semanalmente 28 37% 55 47%

Quinzenalmente 11 14% 23 20%

Mensalmente 18 24% 10 9%

Semestralmente 9 12% 4 3%

Anualmente 2 3% 0 0%

Nunca 3 4% 0 0%

Outros 2 3% 3 3%

Total 76 100% 116 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

O grande número de respostas “semanalmente” pode ser devido ao prazo de devolução

em vigor nas bibliotecas da UFVJM, que é de sete dias corridos (UFVJM, 2018b).

Nessa questão foi colocado um campo aberto de livre preenchimento do respondente.

Um usuário de Janaúba respondeu “Sempre que necessário” (RESPONDENTE 89) e outro
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“Só quando preciso” (RESPONDENTE 30). Em Unaí, as respostas foram: “De acordo com a

necessidade  das  disciplinas”  (RESPONDENTE  95),  “Não  tenho  uma  frequência  regular,

quando julgo precisar de um livro o pego emprestado” (RESPONDENTE 168) e “Quando

preciso de consultas complementares” (RESPONDENTE 176), indicando que a frequência de

empréstimos está condicionada às suas necessidades individuais ou do curso.

Essa  questão  permitiu  identificar  o  nível  de  utilização do acervo da  biblioteca.  O

resultado foi agrupado nas variáveis alta e baixa utilização. A alta utilização foi identificada a

partir das frequências ‘diariamente’, ‘semanalmente’ e ‘quinzenalmente’ totalizando 55% em

Janaúba  e  85%  em  Unaí,  e  a  baixa  utilização  a  partir  das  frequências  ‘mensalmente’,

‘semestralmente’, ‘anualmente’ e ‘nunca’, com 42% em Janaúba e 12% em Unaí. As respostas

livres foram categorizadas como “utilização de acordo com a conveniência”, com 3% para

cada campus.

Tabela 14 - Frequência de utilização do acervo - 2018

Frequência Janaúba % Unaí %

Alta utilização 42 55% 99 85%

Baixa utilização 32 42% 14 12%

De acordo com a conveniência 2 3% 3 3%

Total 76 100% 116 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

As diferenças na frequência de utilização do acervo se contrapõem os dados obtidos

no Coeficiente de Empréstimo (CE) de cada campus: em Janaúba, o CE é de 47%, enquanto

que em Unaí, é de 44%. Isso mostra que a frequência de utilização do acervo não significa,

necessariamente, que mais exemplares estão sendo emprestados ou estão sendo emprestados

mais vezes, mas que o usuário pode visitar menos a biblioteca e emprestar mais livros por

visita ou que o usuário pode visitar mais vezes a biblioteca e emprestar menos livros por

visita.

Ao indagar a respeito das razões pelas quais o usuário faz empréstimos de livros na

biblioteca, as respostas obtiveram os seguintes percentuais:
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Tabela 15 - Motivações para empréstimo de livros nas bibliotecas - 2018

Razões para fazer empréstimos de livros Janaúba % Unaí %

O professor pede 19 25% 39 34%

Prefere estudar em livro físico do que no computador 45 59% 68 59%

Está na bibliografia do curso 24 32% 55 48%

Quando não encontra o pdf na internet 28 37% 23 20%

Outros 3 4% 8 7

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Esta questão permitiu que o respondente marcasse mais de uma opção, razão pela qual

a porcentagem ficou acima de 100%.

A maioria dos respondentes tanto em Janaúba quanto em Unaí (59%) respondeu que

prefere  estudar  em livro  físico  do  que  no  computador (Tabela  19). Esse  fato  indica  que,

conforme  apontou  Wilders  (2017),  apesar  de  os  e-books  serem  uma  tendência  para  as

bibliotecas no futuro, os livros em papel ainda permanecerão em razão das necessidades de

leitura dos usuários, que podem preferir uma versão impressa.

Os  outros  fatores  para  realização  de  empréstimos  também  obtiveram  percentuais

significativos de respostas, como a solicitação de professores (25% e 34%) e o fato de constar

na bibliografia do curso (32% e 48%).

O fato  de professores  solicitarem determinado livro e/ou os  usuários  buscarem os

livros  que  estão  na  bibliografia  do  curso  –  apesar  de  demonstrem  um  alinhamento  em

biblioteca, PPCs e corpo docente - esbarra em uma situação que pode estar contribuindo para

a baixa utilização do acervo: o conceito de uso real e uso potencial, citado por Baughman

(1977). Uma vez que os usuários se limitam a demandar determinado livro por indicação de

um professor ou por constar na bibliografia do seu curso, outros títulos que poderiam suprir a

sua necessidade deixam de ser utilizados. Conforme apontou Baughman (1977), a  interação

entre demanda e necessidade deve receber atenção para o desenvolvimento efetivo da coleção

e  –  podemos  ir  além –  para  melhor  as  estatísticas  de  empréstimo  e,  assim,  aumentar  a

eficiência. Por isso, seria interessante que os professores avaliassem os títulos já incorporados

ao acervo e identificassem aqueles que também podem ser objeto de indicação.

A Tabela 16 apresenta os percentuais de respondentes para cada motivações para  não

fazer empréstimos de livros na biblioteca:
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Tabela 16 - Motivações para deixar de fazer empréstimo de livros nas bibliotecas - 2018

Razões para não fazer empréstimos de livros Janaúba % Unaí %

Consegue os livros em pdf na internet 17 24% 38 33%

A biblioteca não tem os livros que os professores pedem 17 24% 38 33%

Os livros são muito pesados para carregar 19 26% 27 23%

Esquece de devolver no prazo e paga multa 40 56% 17 15%

Outros 9 13% 8 7%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Esta questão permitiu que o respondente marcasse mais de uma opção, razão pela qual

a porcentagem ficou acima de 100%.

Dois  respondentes  em  Janaúba  acrescentaram  que  deixam  de  fazer  empréstimos

porque “o acervo da biblioteca é escasso” (RESPONDENTE 20) e porque a biblioteca “tem

poucos exemplares” (RESPONDENTE 21).

Em Unaí,  quatro respondentes  indicaram a  pouca quantidade  de exemplares  como

razão  para  não  fazer  empréstimos:  “Pouco  material  disponível”  (RESPONDENTE  47),

“Muitas vezes o acervo é pequeno, não tendo para todos os alunos” ((RESPONDENTE 48),

“Muitas vezes tenho que fazer reserva” (RESPONDENTE 55) e “Não tem disponibilidade do

livro” (RESPONDENTE 113).

A partir  das  quatro  variáveis,  verificou-se  que,  no  Campus  Janaúba,  as  causas  da

possível  subutilização  do  acervo  da  biblioteca  relacionam-se  ao  pagamento  de  multa,

enquanto esse fator é o menos relevante para os usuários de Unaí. Essa questão foi levantada

por Figueiredo (1990), ao apontar que uma das questões a serem consideradas na avaliação de

acervos é como a política de multas pode afetar o uso da coleção e/ou o comportamento do

usuário.

A diferença de importância atribuída às multas como fator limitante à realização de

empréstimos pode encontrar respaldo nas diferenças socioeconômicas entre as duas cidades: o

IDHM de Unaí (0,736) é considerado alto, ocupando a 68ª posição no ranking de IDH dos

municípios  de  Minas  Gerais.  Já  em  Janaúba,  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano

Municipal (IDH-M) é de 0,696 (médio), ocupando a 251ª posição no ranking (IPEA, 2010).

O valor da multa vigente na instituição em caso de atraso na devolução é de R$ 2,00

por livro e por dia de atraso (UFVJM, 2018). Ou seja, um usuário que empresta cinco livros e

atrasa dois dias, paga uma multa de R$ 20,00 (vinte reais). Apenas a título de comparação, o
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Quadro 9 apresenta os valores de multas adotados em três universidades de Minas Gerais

localizadas em cidades com o IDH-M superior aos dos municípios em que se localizam os

campi da UFVJM:

Quadro 9 – Valores de multas aplicados em bibliotecas de universidades federais mineiras

Instituição Valor da multa Município IDH-M Posição no ranking

UFMG 1,00 por livro e por dia de atraso Belo Horizonte 0,810 2°

UFOP R$3,00 por dia de atraso Ouro Preto 0,741 55°

UFSJ R$ 0,50 por livro e por dia de atraso São João Del Rei 0,758 28°

UFVJM R$ 2,00 por livro e por dia de atraso

Unaí 0,736 68º

Diamantina 0,716 143º

Teófilo Otoni 0,701 223º

Janaúba 0,696 251º

Fonte: UFMG, 2018; UFOP, 2018; UFSJ, 2018; UFVJM, 2018.

Percebe-se que os valores de multas para atrasos na devolução na UFVJM são superiores

aos valores aplicados nas outras três universidades. Em oposição, os campi da UFVJM estão

localizados em cidades cujo IDH-M é menor que os das demais, ocupando posições inferiores

no ranking estadual. Esse fato não é por acaso, pois os campi da UFVJM foram criados tendo

em vista os critérios utilizados pelo Reuni para a escolha das regiões, em especial: indicadores

de desenvolvimento econômico e social, localização geográfica e condições socioeconômicas

(BRASIL 2014), visando, conforme apontou Cocco (2014), o desenvolvimento científico e

tecnológico regional, para modificar a realidade na qual está inseridas, buscando contribuir

para o desenvolvimento da região onde se localiza.

Cabe aqui deixar claro a fragilidade da utilização do IDH-M nesse caso, pois sabe-se que,

em especial após a implantação do Sistema de Seleção Unificada (SISU), o corpo discente das

universidades federais é composto por alunos de diferentes origens. A utilização do IDH-M

aqui é na intenção de propor uma reflexão sobre as razões pelas quais os valores de multa

aplicados  na  UFVJM  estejam  tão  acima  dos  praticados  em  outras  universidades,

principalmente em se tratando de uma instituição criada propositalmente em uma região de

baixo desenvolvimento econômico, com o objetivo de atender, em princípio, às comunidades

dessa região.

No Campus Unaí, a não disponibilidade dos livros solicitados pelos professores e o

fato de consegui-los na internet foram as maiores causas da subutilização do acervo. Estes
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últimos  dão  uma  dimensão  de  que  uma  boa  abordagem  para  aumentar  o  coeficiente  de

empréstimo  pode  ser  pela  via  da  disponibilização  de  acervo  virtual,  uma  tendência  já

demonstrada por Dias, Silva e Cervantes (2013) e Patel (2016) e reforçada por Wilders (2017)

e Santa Anna (2015), ao afirmarem que, no futuro, o que será determinante para a aquisição

de  livros  digitais  será  o  melhor  atendimento  das  necessidades  do  usuário  e  o  perfil  da

comunidade atendida, que terá influência direta no acesso às coleções digitais. 

Todavia, vale ressaltar que, mesmo que os respondentes afirmem fazer empréstimos na

biblioteca quando não encontram o livro na internet, ainda assim eles preferem o livro físico,

conforme  ficou  demonstrado  na  Tabela  19.  Isso  reforça  a  necessidade  de  um  estudo

aprofundado sobre a aquisição de acervo virtual, uma vez que os e-books possuem limitações

de uso,  maior  custo e exigem uma infraestrutura de suporte de hardware e software para

manter coleções digitais (FELÍCIO; TROGLIO, 2013), devendo-se analisar as restrições dos

usuários em relação aos livros digitais (WILDERS, 2017).

Uma via para equilibrar a demanda por material virtual com a preferência pelo livro

físico  é  a substituição  da  posse  pelo  acesso  apenas  dos  títulos  com  baixa  utilização

(ANDRADE; VERGUEIRO, 1996). Todavia, para que essa possibilidade seja concretizada

em futuras aquisições, é necessário um estudo que possa reconhecer as demandas antes de ser

efetiva a compra.

Também é interessante observar que os usuários da Unaí consideraram que os livros

são pesados para carregar  mais  do que os  de Janaúba.  Isso talvez explique os  resultados

mostrados nas tabelas 13 e 14 e o coeficiente de empréstimo em Unaí ser menor do que em

Janaúba:  em  Unaí,  os  alunos  vão  mais  vezes  à  biblioteca,  mas  levam  menos  livros

emprestados.

Em relação à  queixa  dos  usuários  em relação  ao  peso  dos  livros,  pode-se  estudar  a

aquisição de exemplares impressos em edições com papéis em gramatura menor (e portanto,

mais leve), dentro critério “características físicas” proposto por Vergueiro (2010), relativo aos

aspectos materiais do documento.

Também é possível minimizar essas queixas por meio da aquisição de materiais em

formato digital, uma vez que estão alinhados com o desenvolvimento das TICs e os novos

formatos  de  documentos,  conforme  exposto  por  Dias,  Silva  e  Cervantes  (2013) e  estão

incluídos nas avaliações de acervo do MEC (INEP, 2012; 2015; 2017). Sobre esse tipo de

material vale fazer uma ressalva, relembrando as ponderações de Santa Anna (2015) e Wilders
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(2017) apresentadas acima,  bem como a preferência  dos usuários destas bibliotecas  pelos

livros físicos.

b) Categoria 2 - Atributos do acervo

A sétima questão perguntou se a biblioteca possui os livros que o usuário precisa.

A intenção dessa pergunta foi saber se, no geral, na percepção dos respondentes, o

acervo da biblioteca está  atendendo às  necessidades e  demandas dos usuários  no que diz

respeito aos livros que precisam para desenvolver suas atividades acadêmicas.

Tabela 17 – Percepção dos respondentes quanto ao atendimento de suas demandas pelo acervo
da biblioteca – 2018

Atendimento das demandas Janaúba % Unaí %

A biblioteca possui os livros que precisa 51 67% 78 67%

A biblioteca não possui os livros que precisa 20 26% 38 33%

Não sabe/Não procura 5 7% 0 0%

Total 76 100% 116 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Tanto  em  Unaí  quanto  em  Janaúba  a  maioria  dos  respondentes  afirmou  que  a

biblioteca  possui  os  livros  que  precisam, indicando  que,  conforme conceitualizou  o  Inep

(2015),  os  PPCs  cumpriram  a  sua  função  de  documentos  orientadores  dos  cursos  de

graduação  no  que  diz  respeito  à  bibliografia  e  ao  acervo  correspondente,  permitindo,  de

acordo com Maia e Santos (2015), que a biblioteca exerça o seu papel de fornecer suporte

informacional ao ensino.

A oitava pergunta do questionário indagou “Como você qualifica o acervo (o conjunto

de livros) da biblioteca em relação ao seu curso?”. Essa questão procurou identificar como o

usuário avalia a relação entre o acervo disponível na biblioteca e os livros demandados pelos

cursos. As respostas estão exibidas na Tabela 18:
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Tabela 18 – Adequação do acervo ao curso, na perspectiva dos respondentes - 2018

Adequação do acervo aos cursos Janaúba % Unaí %

Adequado 38 50% 60 52%

Inadequado 18 24% 45 39%

Não sabe opinar 20 26% 11 9%

Total 76 100% 116 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Dentre  os  que  não  souberam  opinar  em  Janaúba,  três  são  usuários  potenciais.  A

porcentagem dos que consideram o acervo como ‘adequado’ foi quase a mesma nos dois

campi, embora em Unaí mais usuários consideraram o acervo como “inadequado”.

O  fato  de  50%  dos  usuários  terem  respondido  que  o  acervo  é  adequado  pode  ser

explicado pela grande número de respondentes matriculados nos cursos de Bacharelado em

Ciência e Tecnologia de Janaúba (92%) e Ciências Agrárias em Unaí (25%). Como o sistema

da UFVJM é formado por um ciclo básico seguido da habilitação específica (UFVJM, 2008;

2011; 2014) os alunos ingressam inicialmente nos bacharelados interdisciplinares. Como estes

foram os primeiros cursos a serem implantados nos campi, justifica terem sido comprados

mais livros para esses cursos do que para as habilitações específicas.

Esse fato foi confirmado nas repostas dos usuários à pergunta aberta: alguns respondentes

informaram que o acervo da biblioteca é bom em relação a títulos de algumas disciplinas e

para os períodos iniciais, mas para outras disciplinas e para as habilitações específicas faltam

livros.

A nona  pergunta  utilizou-se  de  uma  escala  de  avaliação  para  que  o  respondente

avaliasse, de 0 a 4, o acervo da biblioteca, considerando 0-Não sei opinar, 1-Ótimo, 2-Bom, 3-

Regular, 4-Ruim.

Tabela 19 – Avaliação pelos respondentes sobre do acervo da biblioteca - 2018

Avaliação do acervo da biblioteca Janaúba % Unaí %

0 – Não sabe opinar 7 9% 1 1%

1 – Ótimo 0 0% 7 6%

2 – Bom 27 36% 43 37%

3 – Regular 39 51% 55 47%

4 – Ruim 3 4% 10 9%

Total 76 100% 116 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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O resultado foi  agrupado nas  variáveis  avaliação positiva  e  avaliação negativa.  A

avaliação positiva foi identificada a partir das respostas ‘ótimo’ e ‘bom’, totalizando 36% em

Janaúba e 48% em Unaí, e a avaliação negativa pelas variáveis ‘regular’ e ‘ruim’, com 55%

em Janaúba e 52% em Unaí.

Tabela 20 – Agrupamento das avaliações sobre do acervo da biblioteca - 2018

Avaliação Janaúba % Unaí %

Positiva 27 36% 50 43%

Negativa 42 55% 65 56%

Não opinou 7 9% 1 1%

Total 76 100% 116 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Observa-se  que  as  avaliações  negativas  foram maioria  e  obtiveram um percentual

muito próximo nos dois campi.

A pergunta seguinte procurou esclarecer a avaliação do usuário nas questões anteriores

por  meio  de  uma  pergunta  aberta,  de  livre  preenchimento.  Nela,  o  respondente  poderia

manifestar livremente os motivos pelos quais considerou o acervo adequado ou inadequado e

por quê atribuiu determinada nota ao acervo.

Em Janaúba  foram obtidas  39  respostas  e  em Unaí,  62.  Essas  respostas  ajudaram a

esclarecer questões anteriores e estão agrupadas no ANEXO F conforme a avaliação recebida.

Tabela 21 – Justificativas dos respondentes - 2018

Justificativa Janaúba % Unai %

Acervo bom em relação a títulos de algumas disciplinas e períodos inciais, 
mas para outras disciplinas e para as habilitações específicas faltam livros

6 15% 3 5%

Acervo bom em relação aos títulos, mas a quantidade de exemplares
é insuficiente

3 8% 0 0%

Faltam alguns títulos 6 15% 20 32%

Os livros (títulos) são adequados ao curso 3 8% 0 0%

Quantidade de exemplares é insuficiente 7 18% 16 26%

Faltam livros (títulos e/ou exemplares) 7 18% 11 18%

Atende as necessidades 0 0% 5 8%

A infraestrutura da biblioteca é deficiente 3 8% 3 5%

Outros 4 10% 4 7%

Total 39 100% 62 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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Observa-se que a maioria das respostas concentrou-se sobre a falta de títulos, falta de

exemplares ou ambos. Em relação aos títulos, cabe ressaltar que, apesar de a aquisição ter

sido adequada aos PPCs nos dois campi, isso não significa que foram adquiridos todos os

títulos constantes nas bibliografias. As respostas em Janaúba dão uma dimensão sobre essa

questão: os títulos adquiridos referem-se aos períodos iniciais, mais especificamente ao curso

BC&T que, de acordo com UFVJM (2008), compreende a formação geral inicial. 

Sobre  quantidade  insuficiente  de  exemplares,  as  novas  diretrizes  do  Inep  (2017)

recomendam a compatibilidade, em cada bibliografia, entre o número de vagas (do próprio

curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título disponível

no  acervo  e,  ainda,  que  o  acervo  deve  gerenciado  de  modo  a  atualizar  a  quantidade  de

exemplares e/ou assinaturas de acesso mais demandadas. 

Os relatos dos respondentes sobre a insuficiência do número de exemplares parecem, a

princípio, estar em contradição com os resultados obtidos pelo coeficiente de empréstimo –

uma vez que o coeficiente revelou uma baixa utilização dos materiais adquiridos. Todavia,

essa aparente contradição é mitigada pela análise dos relatórios individuais de empréstimos

por título, constantes nos Apêndices B, C, D e E. 

Strehl et al (2010) destacam a importância de iniciativas que compilem estatísticas que

revelem os padrões de uso dos acervos nas bibliotecas universitárias brasileiras, com dados

mais específicos sobre a realidade individual de cada biblioteca, de modo a permitir a criação

de métodos mais específicos, que congreguem um número mais significativo de variáveis

capazes de captar as diferentes necessidades da comunidade atendida e os diferentes usos do

acervo.

Os apêndices B, C, D e E identificam os padrões de uso do acervo e indicam que há

uma diferença na forma de uso dos títulos disponíveis, sendo que alguns títulos possuem uma

demanda  maior,  enquanto  outros  sequer  tiveram  um  único  exemplar  emprestado.  Isso

significa que a relação exemplar/aluno não deve ser a mesma para todos os títulos, como

propõem  os  instrumentos  de  avaliação  do  Inep.  Esses  apêndices  podem  auxiliar  na

identificação da demanda por título a ser atendida por cada biblioteca.

A questão da falta de títulos para algumas disciplinas e/ ou a quantidade insuficiente

de /ou exemplares de alguns títulos, levantada pelos respondentes, pode ser solucionada por

meio da permuta com outras instituições, ou até mesmo entre os campi da própria UFVJM.

Como foi observado nos resultados do coeficiente de empréstimo – e detalhado nos Apêndices



122

B, C, D e E, muitos exemplares e alguns títulos não estão tendo demanda nos campi Unaí e

Janaúba,  podendo ser  objetos de permuta,  visando,  como afirmaram Andrade e Vergueiro

(199¨) desfazer desses itens não relevantes ou com pouca utilização em troca de itens que

melhor  atenderão  às  demandas  e  necessidades  da  biblioteca,  sem  que  seja  necessário  o

dispêndio de recursos financeiros.

Medidas como essa permitem, como disseram Damasceno e Mesquita (2014), que a

biblioteca universitária seja mais eficiente, dispondo de um acervo de qualidade e disponível

em quantidade suficiente.

c) Categoria 3 - Relação entre o acervo e o PPC

As próximas perguntas procuraram identificar se os respondentes conhecem o PPC do

curso em que está matriculado e, a partir daí, saber – na perspectiva do respondente - se os

professores seguem as bibliografias e se os livros solicitados e constantes nas bibliografias

estão disponíveis no acervo.

Essas  questões  foram  formuladas  considerando  os  resultados  dos  coeficientes  de

adequação e de empréstimo, que demonstraram que alguns títulos, mesmo que constassem no

PPC do curso, não estavam sendo emprestados. Por isso, a questão procurou saber se, dentre

as causas da baixa utilização do acervo,  estão a  falta  de conhecimento do PPC ou a não

indicação de livros das bibliografias pelos professores.

Tabela 22 -  Conhecimento do PPC pelos respondentes - 2018

Conhecimento do PPC do curso Janaúba % Unaí %

Conhece o PPC do curso 49 64% 91 79%

Não conhece o PPC do curso 20 26% 19 16%

Não sabe o que é PPC 7 9% 6 5%

Total 76 100% 116 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A maioria dos respondentes em Janaúba (64%) e Unaí (79%) conhece os PPCs de seus

cursos.

A Tabela 23 e a Tabela 24 ilustram, na opinião dos respondentes, as relações entre

professores, bibliografias dos PPCs e acervo da biblioteca:
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Tabela 23 – Indicação dos livros constantes nas bibliografias dos PPCs pelos professores, na 
perspectiva dos respondentes - 2018

Indicação dos livros que estão na bibliografia dos cursos Janaúba % Unaí %

Os professores indicam os livros que estão nas bibliografias 71 93% 105 91

Os professores não indicam os livros que estão nas bibliografias 3 4% 5 4

Não sabe 2 3% 6 5

Total 76 100% 116 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A maioria dos respondentes em Janaúba (93%) e em Unaí (91%) considera que os

professores seguem as bibliografias dos PPCs para indicar os livros na biblioteca.

Tabela  24  –  Disponibilidade  dos  livros  indicados  pelos  professores  na  biblioteca,  na
perspectiva dos respondentes – 2018

Disponibilidade dos livros indicados na biblioteca Janaúba % Unaí %

A biblioteca possui os livros que os professores indicam 56 74% 83 72

A biblioteca não possui os livros que os professores indicam 15 20% 33 28

Não sabe/ Não procura os livros 5 7% 0 0%

Total 76 100% 116 100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Na  análise  das  respostas  individuais  em  Janaúba,  constatou-se  que  trinta  e  sete

respondentes afirmaram conhecer o PPC, os professores indicam os livros das bibliografias e

a  biblioteca  possui  os  livros  indicados  (49%).  Sete  afirmaram que  conhecem o  PPC,  os

professores  indicam  os  livros  das  bibliografias,  mas  a  biblioteca  não  possui  os  livros

indicados (9%).  

Em Unaí, 63 respondentes afirmara que conhecem o PPC, os professores indicam os

livros constantes na bibliografia e a biblioteca possui os livros indicados (54%). Vinte e dois

responderam que conhecem o PPC, os professores indicam os livros das bibliografias, mas a

biblioteca não os possui (19%).

Conclui-se, portanto, que na percepção geral da maioria dos respondentes em ambas as

bibliotecas,  as  bibliografias  constantes  nos  PPCs  estão  sendo  utilizadas  como  base  para

indicação de livros para estudo e a biblioteca atende essa demanda.

A  análise  destas  três  perguntas  em  conjunto  confirma  os  resultados  obtidos  nos

coeficientes de adequação (86% em Janaúba e 95% em Unaí): conhecendo o PPC do seu

curso,  o  aluno  é  capaz  de  avaliar  se  os  professores  estão  seguindo  a  bibliografia.  Se  o
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professor  segue a  bibliografia  do PPC e  a  biblioteca  possui  os  livros  que  os  professores

solicitam, então isso confirma que o acervo está  mesmo adequado ao PPC e a biblioteca

cumpre a sua função de apoio às atividades-fim da universidade, agregando valor ao processo

de  aprendizagem (ANDRIOLA,  2004)  ao  fornecer  o  suporte  informacional às  atividades

acadêmicas,  firmando-se  como equipamento  essencial  para  a  execução  das  atividades  de

ensino (MAIA; SANTOS, 2015). Em última instância, auxiliando na consecução do objetivo

final do Reuni de ampliação do acesso ao ensino superior com a garantia de uma formação de

qualidade (MESQUITA, 2016).

Todavia,  apesar  de  haver  uma  certa  harmonia  entre  PPCs,  livros  indicados  pelos

professores e livros disponíveis na biblioteca, os Apêndices B, C, D e E demonstram que

alguns  títulos  adquiridos,  mesmo que estejam nas  bibliografias  dos  PPCs,  estão  além do

necessário, pois não tiveram sequer um exemplar emprestado. Isso leva a crer que talvez seja

necessária a discussão de uma possível adequação dos PPCs conforme a real demanda dos

professores.

A análise desses resultados em conjunto com os Apêndices B, C, D e E permite que as

bibliotecas  objetos  desse  estudo  possam,  conforme apontaram Di  Pietro  (2010)  e  Batista

Júnior (2004) definir de processos, métodos e procedimentos voltados para a otimização da

utilização dos recursos disponíveis.

Sobre os apontamentos de Baughman (1977) a respeito das limitações de estudos que

tomam como base padrões de uso e as demandas dos usuários, estes resultados e suas análises

demonstram que, diferente do que afirmou o autor, os interesses específicos dos usuários de

uma  biblioteca  podem  sim  melhorar  a  qualidade  de  uma  coleção  em  termos  de  novas

aquisições, pois podem orientar a tomada de decisão futura, no sentido de evitar que sejam

cometidos os mesmos erros e ajustar a aquisição para atender, da melhor maneira possível, à

comunidade.  Além disso,  apesar  de  as  demandas  só  serem observadas  depois  do  fato  (a

aquisição), é possível, por meio desses estudos, identificar problemas e promover iniciativas

que buscam aumentar a circulação dos materiais já adquiridos, bem como efetuar a permuta

de  materiais  com outras  instituições,  a  fim de  melhorar  o  acervo  local  no  que  tange  às

necessidades da comunidade.
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7 CONCLUSÕES

Este estudo procurou responder à seguinte questão problema: como verificar as medidas

de eficiência nos processos de aquisição de acervos pelas bibliotecas da UFVJM em relação

aos Programas Pedagógicos Curriculares (PPCs) dos cursos de graduação?

Ficou demonstrado que a verificação das medidas de eficiência pode ser feita por meio

da criação de dois indicadores: o coeficiente de adequação e o coeficiente de empréstimo, que

apontam a relação entre a adequação do material adquirido aos PPCs e a utilização desses

mesmos  materiais  pela  comunidade  acadêmica.  A análise  dos  dados  demonstrou  que  as

medidas de eficiência na aquisição de materiais bibliográficos, considerando a adequação aos

PPCs e os empréstimos de exemplares, foram de 70% em Unaí e 66% em Janaúba.

O objetivo geral proposto para este trabalho foi atingido: foi analisada a eficiência das

aquisições de material bibliográfico nas bibliotecas da UFVJM, no contexto de expansão das

universidades federais, por meio da verificação da adequação do acervo aos PPCs dos cursos

de graduação,  com percentuais  de adequação de  96% em Unaí  e  86% em Janaúba,  e  da

utilização dos materiais adquiridos, com percentuais de empréstimo de 44% em Unaí e 47%

em Janaúba. 

Os objetivos específicos também foram alcançados:

a) foi realizado uma avaliação da aquisição do acervo das bibliotecas dos campi Unaí

e Janaúba durante a expansão da UFVJM, utilizando tanto os percentuais de eficiência da

aquisição quanto as avaliações dos usuários das bibliotecas. De modo geral, a aquisição do

acervo em relação aos títulos pode ser considerada boa, uma vez que atendeu aos PPCs e os

usuários consideraram o acervo adequado aos cursos. Todavia, em relação à quantidade de

exemplares adquiridos, pôde-se observar que para alguns títulos foram adquiridos exemplares

para além do necessário, implicando em uma baixa utilização, e para outros títulos foram

adquiridos exemplares abaixo da demanda, resultando em uma avaliação negativa por parte

dos usuários.

b) foi examinada a correspondência entre os títulos adquiridos e os PPCs dos cursos de

graduação dos campi Unaí e Janaúba, identificando títulos adquiridos de acordo com os PPCs

e títulos adquiridos em desacordo.

c) foram relacionados os processos de modernização da administração pública com a
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gestão do acervo, indicando que as bibliotecas de instituições integrantes da administração

pública - como é o caso das bibliotecas de universidades federais – devem seguir o princípio

constitucional da eficiência na aquisição de seus acervos. 

d) foi elaborado um indicador para análise de eficiência, baseado na adequação da

aquisição ao PPC (denominado “coeficiente de adequação”) e nos empréstimos do material

adquirido (denominado “coeficiente de empréstimo”).

e)  Foram  identificadas  as  motivações  dos  usuários  das  bibliotecas  para  realizar

empréstimos (preferência  pelo material  em papel,  solicitação de professores,  indicação na

bibliografia do curso e indisponibilidade do material desejado na internet) ou para deixar de

fazê-los (disponibilidade do material na internet, indisponibilidade na biblioteca dos livros

indicados pelos professores, peso dos livros e cobrança de multas para itens em atraso) bem

como, dentre esses motivos, os que mais influenciam na decisão de fazer ou não empréstimos

nas bibliotecas de cada campus.

f) Foram propostas melhorias para as aquisições futuras, fundamentadas nos resultados

da  análise  documental  e  dos  questionários  respondidos,  indicando  a  necessidade  de

finalização da política de formação e desenvolvimento de coleções da UFVJM, de ajustes

quanto  ao  número  de  exemplares  a  serem  adquiridos  por  título,  e  as  possibilidades  de

aquisição de acervo virtual e de permuta com outras instituições.

g) Foram recomendadas atuações para melhorar os índices de empréstimos, como a

revisão da política de multas e a possibilidade de indicação, pelos professores, de títulos que

não estão sendo utilizados.

Frequentemente,  tentativas de desmonte e esvaziamento dos serviços públicos vêm

apoiadas em discursos de que o Estado é burocrático, moroso, inchado e ineficiente. Esse

cenário  pode  ser  observado  atualmente,  momento  em que,  após  um  período  de  grandes

investimentos na educação superior pública promovidos pelo governo federal no período entre

2008 e 2014, o Congresso Nacional aprovou o congelamento de gastos pelos próximos vinte

anos, por meio da Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016.

Esse  quadro  exige  uma  maior  atenção  na  aplicação  dos  recursos  financeiros  e,

consequentemente, maior eficiência no processo de compras, sendo ainda mais importante do

que  em  tempos  de  abundância  de  recursos,  pois  a  redução  das  verbas  orçamentárias

disponíveis exige que o gasto público seja feito de maneira ainda mais criteriosa, sob o risco

de não haver ajustes posteriores devido à possibilidade de ausência de recursos.
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Como toda  ação na  administração pública,  o  desenvolvimento  do acervo em uma

biblioteca  também  sofre  com  as  limitações  orçamentárias  e  envolve  decisões  sobre  as

prioridades no uso dos recursos financeiros. Por isso, é preciso que haja um planejamento

global da coleção, por meio da definição clara e objetiva dos critérios de seleção e aquisição

de materiais bibliográficos que irão compor o acervo e do estabelecimento de parâmetros para

atribuir qualidade, estabilidade e consistência ao acervo, de forma a subsidiar a tomada de

decisão acerca da alocação de recursos.

O  que  pode  ser  apreendido,  a  partir  das  leituras  realizadas,  é  que  é  necessário

desenvolver estratégias e promover ações que sejam úteis para o direcionamento das decisões

sobre a  aplicação e  a  gestão dos recursos públicos,  visando a melhoria  da qualidade dos

acervos  de  bibliotecas  universitárias  e  o  atendimento  das  necessidades  da  comunidade

acadêmica. Também é necessário adotar providências concretas para tentar otimizar o gasto

público  e  validar  medidas  para  que  seja  possível  a  obtenção  de  melhores  resultados  na

aplicação dos recursos públicos.

Outro ponto importante é que a existência de diretrizes concretas para a seleção e

aquisição de acervo bibliográfico – tais como os PPCs, os critérios de avaliação de bibliotecas

propostos pelo Inep e a política de formação e desenvolvimento de coleções da biblioteca -

traz como resultado positivo a otimização da aplicação dos recursos financeiros públicos, o

crescimento racional e equilibrado da coleção bibliográfica e o atendimento das necessidades

informacionais da comunidade usuária da biblioteca.

 A adequação do processo de compras tendo como base a bibliografia dos PPCs dos

cursos  e  a  demanda dos  usuários  contribui  para a  racionalização do gasto  e  bom uso do

dinheiro público, fatores que devem sempre orientar a administração pública, e ainda mais em

tempos de crise. Pensar a seleção e aquisição de materiais bibliográficos envolve a tomada de

decisão sobre a utilização dos recursos financeiros destinados à biblioteca e evita desperdícios

de dinheiro público com eventuais duplicidades de material bibliográfico, títulos e exemplares

desnecessários compondo o acervo. Em última instância, tais atitudes revelam a eficiência da

administração pública.

Entende-se  que  os  contextos  político,  econômico  e  organizacional  interferem  de

maneira significativa na forma como as coleções bibliográficas são formadas e desenvolvidas.

O contexto de expansão do Reuni,  do ambiente da UFVJM e das avaliações  às  quais  as

bibliotecas são submetidas influenciaram diretamente nas atividades de formar e desenvolver
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as suas coleções.

Sobre o questionamento feito por Vergueiro16, foi possível observar que, ao menos na

UFVJM, existem sim critérios para seleção e aquisição do acervo, ainda que não estejam

consubstanciados em uma política formal de desenvolvimento de coleções e que precisem ser

melhor  aplicados.  A seleção e aquisição de títulos demonstram seguir  um certo critério  e

atendem, de alguma forma, aos PPCs dos cursos. O que precisa ser revisto, nesta instituição,

são os critérios referentes ao número de exemplares, que por vezes são adquiridos para mais,

onerando  desnecessariamente  a  administração  e,  por  vezes,  para  menos,  prejudicando  o

atendimento das demandas dos usuários.

Cabe, portanto, tomando como base a realidade das bibliotecas UFVJM, reformular a

pergunta  de  Vergueiro  (1993,  p.  19)  e  questionar  não  se  “as  coleções  estão  sendo

desenvolvidas com critérios neste país”, mas se os critérios utilizados atendem às demandas

da  comunidade  acadêmica  e,  indo  além,  se  atendem  ao  princípio  da  eficiência  na

administração pública brasileira.

Espera-se que os resultados da pesquisa possam auxiliar  o processo de tomada de

decisão no que se refere à formação e desenvolvimento do acervo das bibliotecas integrantes

do Sistema de Bibliotecas da UFVJM. Dessa maneira,  este  estudo poderá contribuir  para

orientar a gestão dos recursos das bibliotecas da UFVJM no período de provável escassez nos

próximos anos, em decorrência da EC n° 95/2016. Assim, espera-se ser possível contribuir de

maneira prática para a melhoria da aplicação dos recursos públicos nas próximas aquisições

de acervo das bibliotecas da UFVJM.

Recomenda-se à UFVJM a finalização da política que está em fase de elaboração, de

maneira a auxiliar na alocação dos recursos orçamentários futuros.

Também  recomenda-se,  quando  das  futuras  aquisições,  considerar  a  média  das

matrículas efetivas por curso, bem como os dados de empréstimos efetuados por ano e as

opiniões dos usuários acerca do acervo, que podem ser obtidas mediante estudos periódicos.

Dessa maneira, seria possível que as próximas compras se pautassem nos novos parâmetros

de  avaliação de  acervo do Inep,  adquirindo mais  exemplares  daqueles  títulos  com muita

demanda  e  verificando  quais  títulos  estão  sendo  demandados,  mas  ainda  não  foram

adquiridos.

Recomenda-se que, caso as bibliotecas da UFVJM tenham a intenção de construir um

16 "Afinal, estão as coleções sendo realmente desenvolvidas com critérios neste país? Estão elas seguindo 
qualquer tipo de parâmetro para seu desenvolvimento?" (VERGUEIRO, 1993, p. 9).
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acervo digital, sejam feitos estudos de viabilidade de assinatura ou compra permanente de

materiais digitais e da real necessidade e interesse da comunidade acadêmica na aquisição

desse tipo de material,  considerando que grande parte dos usuários respondeu que prefere

estudar em um livro físico do que um digital.

Sobre a política de multas adotada nas bibliotecas da UFVJM, recomenda-se a sua

revisão, pois o pagamento de multas foi um fator relevante na decisão dos alunos de deixarem

de realizar empréstimos.

A principal contribuição dessa dissertação foi análise da composição do acervo de

bibliotecas universitárias sob uma perspectiva gerencial em um cenário de recursos escassos,

indo além da formação e desenvolvimento do acervo no aspecto da sua composição técnica.

No  que  diz  respeito  à  proposta  profissionalizante  do  Programa  de  Mestrado

Profissional em Administração Pública – Profiap, este estudo poderá contribuir também para

outras bibliotecas universitárias integrantes da administração pública brasileira na gestão dos

recursos financeiros públicos.

Como sugestão para pesquisas futuras, pode-se pensar em um estudo que inclua os

dados de empréstimo em períodos de tempo menores (como sete dias), a fim de identificar o

pico de empréstimos em um determinado período e, assim, determinar a quantidade máxima

necessária para aquisições futuras. Dessa maneira, no futuro a biblioteca terá em mãos um

instrumento para demonstrar ao MEC que o acervo disponível atende à demanda local por

exemplares. Também é possível sugerir um estudo aprofundado sobre o impacto das políticas

de  multas  das  bibliotecas  no  comportamento  de  seus  usuários  e,  consequentemente,  nos

empréstimos efetuados.

Por fim, espera-se que este trabalho contribua para o entendimento dos bibliotecários e

gestores de bibliotecas de universidades federais sobre a importância de gerir com eficiência

os  recursos  públicos,  aplicando-os  de  maneira  responsável  e  otimizada  e  visando  atingir

resultados que beneficiem os cidadãos e que atendam as suas demandas e necessidades. A

eficiência não é apenas um princípio constitucional aplicável à administração pública, mas

uma obrigação moral de salvaguarda do serviço público e de manutenção da credibilidade do

Estado perante a sociedade.
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APÊNDICE A – MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS INDICADORES

a) Coeficiente de adequação

Para o Pregão 101/2013 do Campus Janaúba, o coeficiente de adequação, medido pela 

razão entre o valor do que foi adquirido com base nos PPCs e o valor total da aquisição é o 

seguinte:

CA =R$ 277.823,78  =  0,815 ou 82%
         R$ 340.485,72

Para o Pregão 21/2016 do Campus Janaúba, o coeficiente de adequação é:

CA = R$ 133.674,47 = 0,956 ou 96%
           R$ 139.799,71

Considerando  os  dois  pregões  e  a  totalidade  das  aquisições,  o  coeficiente  de

adequação para o Campus Janaúba é:

CA = R$ 411.498,25  =  0,856 ou 86%
         R$ 480.285,43

Em relação ao Campus Unaí, o coeficiente de adequação do Pregão 102/2013 é:

CA =  R$ 279.559,64 = 0,925 ou 93%
R$ 301.992,85

Já para o Pregão 22/2016, é:

CA = R$ 377.034,90 = 0,990 ou 99%
          R$ 380.592,60

Considerando  os  dois  pregões  e  a  totalidade  das  aquisições,  o  coeficiente  de

adequação para o Campus Unaí é:
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CA =    R$ 656.594,54   = 0,961 ou 96%
          R$ 682.585,45

Considerando os empréstimos e renovações dos dois campi, o coeficiente de aquisição

total, para os campi Unaí e Janaúba, é de: 

CA = R$ 1.068.092,79  =  0,918 ou 92%
          R$ 1.162.870,87

b) Coeficiente de empréstimo

Para o Pregão 101/2013 do Campus Janaúba, o coeficiente de empréstimo, medido

pela razão entre o valor dos exemplares que foram emprestados ou renovados pelo menos

uma vez e o valor total da aquisição é o seguinte:

CE = R$ 159.080,49  =  0,467 ou 47%
          R$ 340.485,72

Para o Pregão 21/2016 do Campus Janaúba, o coeficiente de empréstimo é:

CE = R$ 66.691,21  =  0,477 ou 48%
            R$ 139.799,70

Considerando os dois pregões e a totalidade das aquisições, o coeficiente de 

empréstimo para o Campus Janaúba é:

CE = R$ 225.771,70   = 0,470 ou 47%
          R$ 480.285,43

Em relação ao Campus Unaí, o coeficiente de empréstimo do Pregão 102/2013 é:

CE =  R$ 187.546,34 = 0,621 ou 62%
                R$ 301.992,85

Já para o Pregão 22/2016, é:
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CE = R$ 111.817,32= 0,293 ou 29%
               R$ 380.592,60

Considerando  os  dois  pregões  e  a  totalidade  das  aquisições,  o  coeficiente  de

empréstimo para o Campus Unaí é:

CE = R$ 299.363,66= 0,438 ou 44%
         R$ 682.585,45

Considerando  os  empréstimos  e  renovações  dos  dois  campi,  o  coeficiente  de

empréstimo total, para os campi Unaí e Janaúba, é de: 

CE = R$ 525.135,36     0,4515 ou 45%
R$ 1.162.870,87

c) Eficiência

Para o Pregão 101/2013 do Campus Janaúba, a eficiência é de:

Eficiência =  (0,815 + 0,467) /2 = 0,641 ou 64%

Para o Pregão 21/2016 é:

Eficiência = (0,956 + 0,477) /2 = 0,716 ou 72%

Considerando os dois pregões e os coeficientes de aquisição e empréstimo do campus, 

a eficiência do Campus Janaúba é:

Eficiência = (0,856 + 0,470) /2 = 0,663 ou 66%

Em  relação  ao  Campus  Unaí,  a  eficiência  para  o  Pregão  102/2013,  considerando  a

adequação aos PPCs e a utilização dos exemplares é:

Eficiência = (0,925 + 0,621) /2 =  0,773 ou 77%
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Já para o Pregão 22/2016, é:

Eficiência = (0,990 + 0,293) /2 = 0,642 ou 64%

A eficiência da aquisição do acervo no Campus Unaí, considerando os coeficientes de 

adequação e de empréstimos dos dois pregões, é de:

Eficiência = (0,961 + 0,438) /2 = 0,699 ou 70%

Considerando as aquisições e os empréstimos e renovações dos dois campi, a eficiência total, 

para os campi Unaí e Janaúba, é de: 

Eficiência = (0,663 + 0,699)/2 = 0,681 ou 68%
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APÊNDICE B - EMPRÉSTIMOS E RENOVAÇÕES POR EXEMPLAR - JANAÚBA - PREGÃO 101/2013

(continua)

Títulos que constam nos PPCs

Registro Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações / Exemplar

19657
Elementos De Maquinas De Shigley Projeto De Engenharia Mecanica J. Keith 
Nisbett. Richard Budynas. 8 Amgh 2010

40 0 0 0,0

19765 Elementos De Maquinas / Vol. Ii Niemann, Gustav. 1 Blucher 1995 40 0 0 0,0

17563 Manual De Hidraulica Azevedo Netto, Jose Martiniano De 8 Edgard Blucher 1998 40 1 0 0,0

23955
GESTAO INTEGRADA DA INOVAÇAO - ABREU, ALINE FRANÇA DE; 
CORAL, ELIZA; OGLIARI, ANDRE

40 1 0 0,0

18108
GESTAO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
SUSTENTABILIDADE - DIAS, REINALDO

40 2 0 0,1

21019 ECONOMIA DAS TROCAS SIMBOLICAS, A - BOURDIEU, PIERRE 40 2 0 0,1

17928 Pesquisa Operacional Hamdy A. Taha. 1 Prentice Hall/Sp 2007 40 2 1 0,1

23979 MATEMATICA FINANCEIRA - VIEIRA SOBRINHO, JOSE DUTRA 40 3 0 0,1

23800 ESTRUTURA DAS REVOLUÇOES CIENTIFICAS, A - KUHN, THOMAS S. 40 2 3 0,1

23914
Ecologia Dos Individuos Aos Ecossistemas Colin R. Townsend. Michael Begon. 
John L. Harper. 4 Artmed 2007

40 6 2 0,2

23363
Fundamentos De Fenomenos De Transporte Um Texto Para Cursos Basicos Livi, 
Celso Pohlmann. 1 Ltc 2004

40 5 4 0,2

20660 Fenomenos De Transporte Para Engenharia Washington Braga Filho. 2 Ltc 2011 40 3 7 0,3

20645
Fundamentos De Ecologia Eugene P. Odum. Gary W. Barrett. 1 Editora Cengage 
2007

40 5 6 0,3

19671 MATEMATICA FINANCEIRA - VERAS, LILIA LADEIRA 40 2 12 0,4

2992 Desenho Arquitetonico Montenegro, Gildo A.. 4 Blucher 2013 40 6 9 0,4



150

(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações / Exemplar

19693
Soldagem Brandi, Sergio Duarte. Wainer, Emilio. Mello, Fabio Decourt Homem De. 
1 Blucher 1992

40 2 13 0,4

23884
Php 5 Conceitos, Programacao E Integracao Com Banco De Dados Walace Soares. 1
Erica 2004

40 8 9 0,4

23730 Mecanica Para Engenharia Volume 2 J.L. Meriam. L.G. Kraige. 6 Ltc 2009 40 7 11 0,5

23369 Projeto De Maquinas - Uma Abordagem Integrada Norton,R.L. 2 Bookman 2011 40 3 17 0,5

13620
Ciencia E Engenharia Dos Materiais Donald R. Askeland. Pradeep P. Phule. 1 
Editora Cengage 2008

40 11 15 0,7

15761 Engenharia Das Reacoes Quimicas Levenspiel, Octave. 3 Edgard Blucher 2000 40 4 22 0,7

20179 Elementos De Engenharia Das Reacoes Quimicas H.Scott Fogler. 4 Ltc 2009 40 5 22 0,7

23462 Eletronica Digital James Bignell. Robert Donovan. 1 Editora Cengage 2009 40 7 20 0,7

19661 Fundamentos Da Ciencia Dos Polimero Akcelrud,Leni. 2 Manole 2006 40 6 24 0,8

23665
TREINAMENTO EM LINGUAGEM C++ MODULO 2 - MIZRAHI, VIVIANE 
VICTORINE

40 13 19 0,8

14046 Historia Da Riqueza Do Homem Leo Huberman. 22 Ltc 2010 40 13 25 1,0

16704 Quimica Analitica Qualitativa Vogel, Arthur I.. 5 Mestre Jou 1997 40 21 17 1,0

23742 Introducao A Estatistica Atualizacao Da Tecnologia Mario F. Triola . 11 Ltc 2012 40 21 22 1,1

20726 Instalacoes Eletricas Helio Creder. 15 Ltc 2007 40 13 35 1,2

23791 CIENCIA DOS POLIMEROS - CANEVAROLO JUNIOR, SEBASTIAO V. 40 24 27 1,3

23716
Guia De Estudo E Manual De Solucoes Quimica Organica T.W.Graham Solomons 
Et Al.. 10 Ltc 2011

40 24 32 1,4

23835
Dispositivos Eletronicos E Teoria De Circuitos Louis Nashelsky, Robert L. 
Boylestad 8 Pearson - Prentice Hall 2004

40 14 44 1,5
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações / Exemplar

14087 Analise Numerica J. Douglas Faires. Richard L. Burden. 11 Editora Cengage 2008 40 34 34 1,7

11747 FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNETICA - REITZ, JOHN R. 40 27 42 1,7

23860
Introducao A Ciencia Da Computacao Enrico Giulio Franco Polloni. Ricardo Daniel 
Fedeli. Fernando Eduardo Peres. 2 Editora Cengage 2010

40 40 49 2,2

23913
Mecanica Newtoniana, Lagrang iana E Hamiltoniana Neto, Joao Barcelos. 1 Livraria
Da Fisica 2004

40 24 67 2,3

16656
Fisica Para Cientistas E Engenheiros Vol. 2 Eletricidade E Magnetismo Otica Gene 
Mosca. Paula A. Tipler. 6 Ltc – LTC 2009

40 39 60 2,5

8900 Um Curso De Calculo Vol.2 Guidorizzi, Hamilton Luiz. 5 Ltc 2001 40 85 54 3,5

19682 Quimica Ambiental Colin Baird. Michael Cann. 4 Bookman 2011 40 42 99 3,5

20190 Analise Quimica Quantitativa Daniel C. Harris. 8 Ltc 2012 40 62 115 4,4

9828
Bioquimica Basica Anita Marzzoco. Bayardo Baptista Torres. 3 Guanabara Koogan 
2007

40 90 98 4,7

20425 Fisica Moderna Paul A. Tipler. Ralph A. Llewellyn. 5 Ltc 2010 40 48 151 5,0

15238 MECANICA DOS FLUIDOS - BRUNETTI, FRANCO 40 66 135 5,0

12540
Algoritmos E Programacao Teoria E Pratica Cristina Schmitt Fertig De Oliveira. 
Marco Aurelio Medina De Oliveira. 1 Novatec 2005

40 106 127 5,8

20785
Fundamentos De Fisica 4 Optica E Fisica Moderna David Halliday Et Al.. 8 Ltc 
2011

40 72 172 6,1

11709 Calculo Volume 2 George B. Thomas 11 Pearson Education Do Brasil Ltda 2009 40 123 160 7,1

16798
Fenomenos De Transporte R. Byron Bird; Warren E. Stewart; Edwin N. Lightfoot 2 
Ltc 2004

40 91 229 8,0

23925
FISICA 3 - ELETROMAGNETISMO - 12 ED. - FREEDMAN, ROGER 
A./YOUNG, HUGH D.

40 93 249 8,6

23820 Fundamentos De Transferencia De Calor E De Massa Frank P. Incropera. 6 Ltc 2007 40 106 253 9,0
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações / Exemplar

23730 Mecanica Para Engenharia Volume 1 J.L. Meriam. L.G. Kraige. 6 Ltc 2009 40 125 273 10,0

19570 Dicionario De Filosofia Abbagnano, Nicola. 5 Martins Fontes 2007 2 4 18 11,0

17908 C Completo E Total Ed. Revisada E Atualizada Schidt. 1 Makron Books 1995 40 194 288 12,1

10145 GEOMETRIA ANALITICA - WINTERLE, PAULO 40 172 317 12,2

19602 Biologia Celular E Molecular Luiz C. Junqueira. 9 Guanabara Koogan 2011 40 214 290 12,6

23684
Introducao A Algebra Linear Com Aplicacoes Bernard Kolman. David R. Hill. 8 Ltc 
2006

40 226 297 13,1

23647
Quimica Organica Estrutura E Funcao Neil Schore. Peter Vollhardt. 6 Bookman 
2012

40 220 377 14,9

14313
FUNDAMENTOS DE METODOLOGIA CIENTIFICA - LAKATOS, EVA MARIA;
MARCONI, MARINA DE ANDRADE

40 315 318 15,8

8145
 Calculo com geometria analitica Volume I Swokowski, Earl W.. 1 Makron Books 
1994

39 186 508 17,8

23699
Ciencia E Engenharia De Materiais Uma Introducao David G. Rethwisch. William 
D. Callister, Jr.. 8 Ltc 2012 

40 236 531 19,2

9883 Fundamentos De Fisico-Quimica Castellan, Gilbert William. 1 Ltc 1986 40 284 639 23,1

16656 Fisica Para Cientista E Engenheiros Vol1 Gene Mosca. Paul A. Tipler. 6 Ltc 2009 40 281 656 23,4

23645 Introducao A Mecanica Dos Fluidos Robert W. Fox Et Al.. 7 Ltc 2010 40 336 659 24,9

22160
Calculo Volume 1 Joel Hass. Maurice D. Weir. 12 Pearson Education Do Brasil Ltda 
2012

40 428 576 25,1

16305
Principios De Bioquimica De Lehninger David L. Nelson; Michael M. Cox 5 
Artmed 2011

60 468 1200 27,8

20785
Fundamentos De Fisica Eletromagnetismo Termodinamico David Halliday Et Al.. 9 
Ltc 2011

40 303 886 29,7

15255
Equacoes Diferenciais Elementares E Problemas De Valores De Contorno Richard 
C. Diprima. William E. Boyce. 9 Ltc 2010

40 373 917 32,3
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações / Exemplar

9561 QUIMICA ORGANICA, V.1 - BRUICE, PAULA YURKANIS 40 417 895 32,8

23921 Fisico-Quimica Julio De Paula. Peter Atkins. 9 Ltc 2012 40 421 983 35,1

8900 Um Curso De Calculo Vol1 Guidorizzi, Hamilton Luiz. 5 Ltc 2001 40 580 1002 39,6

20785
Fundamentos De Fisica – vol 2 - Gravitacao, Ondas, Termodinamica David Halliday
Et Al.. 9 Ltc 2011

40 610 1670 57,0

23024 Calculo Volume 1 James Stewart. 1 Editora Cengage 2012 40 884 1468 58,8

20785 Fundamento De Fisica - vol 1 - Mecanica David Halliday Et Al.. 9 Ltc 2011 40 730 1717 61,2

23746 Calculo Volume 2 James Stewart. 1 Editora Cengage 2012 40 955 2274 80,7

(conclusão)

(continua)

Títulos que não constam nos PPCs

Registro Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

17268
ANALISE DE MODELOS DE REGRESSAO LINEAR COM APLICAÇOES - 
BONVINO, HELOISA/CHARNET, EUGENIA M. REGINATO/CHARNET, 
REINALDO/FREIRE, CLARICE AZEVEDO DE LUNA

40 0 0 0,0

19624
CONFIABILIDADE E MANUTENÇAO INDUSTRIAL - RIBEIRO, JOSE; 
FOGLIATTO, FLAVIO

40 0 0 0,0

21201
Amostragem Probabilistica Um Curso Introdutorio Silva, Nilza Nunes Da. 2 Edusp 
2001

1 0 0 0,0
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(continuação)

Títulos que não constam nos PPCs

Registro Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

23521
ECONOMIA INDUSTRIAL - FUNDAMENTOS TEORICOS E PRATICAS NO 
BRASIL - KUPFER, DAVID

40 0 0 0,0

23825
PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇAO - TUBINO, DALVIO 
FERRARI

40 0 0 0,0

23840
Gerenciamento Do Desenvolvimento Integrado De Produtos industriais Projeto 
Conceitual Bock, Nelson. Silva, Jonny Carlos Da. Forcellini, Fernando. 1 Manole 
2008

40 0 0 0,0

23874 Elementos De Amostragem Heleno Bolfarine. Wilton O. Bussab. 1 Blucher 2005 40 0 0 0,0

19926 Introducao A Administracao Drucker, Peter F.. 3 Editora Cengage 1998 40 1 0 0,0

23917
Ecohouse A Casa Ambientalmente Sustentavel Manuel Fuentes. Sue Roaf . 
Stephanie Thomas. 3 Bookman 2009

40 1 1 0,1

23946 Manual Do Arquiteto Descalco Johan Van Lengen. 4 Emporio Do Livro 2008 40 1 4 0,1

9116
Seculo XX E Trbalho Industrial Tayloismo/Fordismo Moraes Neto, Benedito 
Rodrigues De. 1 Xama 2003

40 2 8 0,3

18068
Solidworks Premium 2009 Teoria E Pratica No Desenvolvimento De Produtos 
Industriais Arivelto Bustamante Fialho. 1 Erica 2009

40 2 4 0,2

23879
CIENCIA EM ACAO - COMO SEGUIR CIENTISTAS - E ENGENHEIROS 
SOCIEDADE AFORA - LATOUR, BRUNO

40 2 1 0,1

23916
Engenharia Quimica Principios E Calculos David M. Himmelblau. James B. Riggs. 
7 Ltc 1998

40 2 3 0,1

17964
Gestao Estrategica E Confiabilidade Alam Kardec. Joao Ricardo Lafraia. 2 
Qualitymark Editora 2007

40 3 5 0,2

20966
Gestao Da Sustentabilidade Na Era Do Conhecimento Francisco Antonio Pereira 
Fialho. Marcelo Macedo. Gilberto Montlbeller. 1 Visual Books 2008

40 3 7 0,3

19710 CONHECIMENTO E IMAGINARIO SOCIAL - BLOOR, DAVID 40 4 5 0,2
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(continuação)

Títulos que não constam nos PPCs

Registro Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

23942 Como Reconhecer A Arte Grega Lindinger, Harry 1 Martins Fontes 1987 40 4 2 0,2

23970 Teoria Geral Da Administracao; V. 1 Chiavenato, Idalberto. 5 Mcgraw-Hill 1999 40 4 6 0,3

11749
Introducao Ao Controle Estatistico Da Qualidade Montgomery, Douglas C.. 4 Ltc 
2004

40 6 4 0,3

23689 LOGICA PARA CIENCIA DA COMPUTAÇAO - SOUZA, JOAO NUNES DE 40 6 0 0,2

23900
TEORIA GERAL DA ADMISTRACAO - DA REVOLUCAO URBANA A 
REVOLUCAO DIGITAL 7ED - MAXIMINIANO, ANTONIO CESAR

35 6 6 0,3

23453 Introducao A Engenharia Quimica Nilo Indio Do Brasil. 3 Editora Interciencia 2013 40 13 30 1,1

19337
Manual De Desenho Tecnico Para Engenharia Jacob L. Borgerson. James M. Leake. 
1 Ltc 2010

30 27 56 2,8

19719 Introducao A Engenharia Mark T. Holtzapple . W. Dan Reece. 1 Ltc 2006 40 37 44 2,0

(conclusão)
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APÊNDICE C - EMPRÉSTIMOS E RENOVAÇÕES POR EXEMPLAR - JANAÚBA - PREGÃO 21/2016

   (continua)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações / Exemplar

6886 Vogel - Analise Quimica Quantitativa Jeniffer Bassett & Mendham 6 Ltc 2002 4 0 0 0,0

6886 Vogel Analise Quimica Quantitativa Basset, Jeniffer; Mendham 6 Ltc 2002 4 0 0 0,0

11856
Tratamento De Agua Tecnologia Atualizada Richter, C. A.; Azevedo Netto, J. M 1
Edgard Blucher 1991

30 0 0 0,0

12196 Algoritmos Estruturados Farrer, H. Et Al 3 1999 2 0 0 0,0

20857 Introducao A Engenharia De Producao Mario Otavio Batalha 6 Campus 2007 30 0 0 0,0

23260
Leitura Em Lingua Inglesa Adriana Grade Fiori Souza. Gisele Cilli Da Costa. 
Conceicao A. Absy. 2 Disal Editora 2010

2 0 0 0,0

23293
Empreendedorismo Dando Asas Ao Espirito Empreendedor Idalberto Chiavenato.
4 Manole 2011

4 0 0 0,0

24499 Exercicios De Topografia Borges, Alberto De Campos. 3 Blucher 1975 4 0 0 0,0

25019
Propriedades Mecanicas Dos Ferros Fundidos Guesser, W. L. 1 Edgard Blucher 
2009

4 0 0 0,0

25020 Metalografia Dos Produtos Siderurgicos Comuns Colpaert, H. 4 2008 4 0 0 0,0

25028 Mecanica Tecnica E Resistencia Dos Materiais Sarkis, M. 12 Erica 2001 4 0 0 0,0

25128 Mecanica Dos Materiais. Beer, F. P. Et Al. 7 Mcgraw-Hill 2015 2 0 0 0,0

25130
Introducao A Engenharia Conceitos, Ferramentas E Comportamentos Bazzo, 
W.A.; Pereira, L.T. Do Vale 4 Ufsc 2013

30 0 0 0,0

25161
Novos Negocios Inovadores De Crescimento Empreendedor No Brasil Meira, S. 
1 2013

2 0 0 0,0
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações / Exemplar

25200
Fenomenos De Transporte: Fundamentos E Aplicacoes Na Engenharia 
Metalurgica E De Materiais Seshadri, V., Tavares, R. P., Silva, C. A., Silva, I. A. 1
ABM 2010

4 0 0 0,0

25212 Dicionario Longman Escolar Para Estudantes Brasileiros Longman 2 2008 2 0 0 0,0

17942
Fisico-Quimica I Termodinamica Quimica E Equilibrio Quimico Pilla, L.; 
Schifino, J 1 Ufrgs Editora 2006

30 1 1 0,1

11532 Desenho Tecnico Para A Construcao Civil 1 Ernst Neizel 1 E.P.U. 2006 30 1 5 0,2

18562
Desenho Tecnico Moderno Arlindo Silva. Luis Sousa. Joao Dias. Carlos Tavares 
Ribeiro. 4 Ltc 2006

30 2 4 0,2

19821
Laboratorio De Eletricidade E Eletronica Capuano, Francisco Gabriel. Marino, 
Maria Aparecida Mendes. 3 Erica 2007

4 1 0 0,3

25022 Ensaios Dos Materiais Garcia, A. 1 Ltc 2002 4 1 0 0,3

23282
Fisica Basica Gravitacao, Ondas, Fluidos E Termodinamica Alaor Silverio 
Chaves 2007

30 3 7 0,3

25017 Quimica Organica, Vol. 1 Mcmurry 7 2011 30 14 6 0,7

11717
Probabilidade E Estatistica Na Engenharia Douglas C. / Connie M. Borror. 
William W. Hines. 4 Ltc - Livros Tecnicos E Cientificos Editora 2005

30 9 13 0,7

20640 Principios De Ciencia Dos Materiais Vlack, Lawrence H. 1 Blucher 1970 8 1 5 0,8

11480
Microbiologia V.2 Conceitos E Aplicacoes Pelczar, J.R., Michael J.; Chan, 
E.C.S.; Krieg, N.R 2 Pearson Makron Books 1196

30 9 14 0,8

14219 Como Elaborar Projetos De Pesquisa Gil, Antonio Carlos 5 Atlas 2010 30 13 15 0,9

9355 Fisico Quimica Vol. II David W. Ball. 1 Editora Cengage 2005 2 2 0 1,0

25021 Acos E Ligas Especiais Silva, A. L. C; Mei, P.R. 1 Edgard Blucher 2006 4 1 3 1,0

25012 Metodologia Do Trabalho Cientifico Joaquim Antonio Severino 23 Cortez 1996 30 15 16 1,0
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações / Exemplar

4388
Introducao A Algebra Linear Com Aplicacoes Bernard Kolman. David R. Hill. 8 
Ltc 2006

30 19 14 1,1

24393
Curso De Fisica Basica 2 Fluidos, Oscilacoes E Ondas E Calor Nussenzveig, M. 
H 5 2013

20 10 13 1,2

11480
Microbiologia, V.1 Conceitos E Aplicacoes Pelczar Jr, M. J.; Chan, E.C.S.; Krieg,
N.R 2 Makron Books 1996

30 13 23 1,2

25013 Bioquimica Berg, J.; Tymoczko, J.; Stryer, L 7 Guanabara Koogan. 2014 30 17 24 1,4

9900 Fisico-Quimica Vol.1 Moore, Walter John. 4 Edgard Blucher 1976 2 3 0 1,5

23919 Mecanica Dos Fluidos White, F. M. 4 Mcgraw-Hill 2002 2 2 1 1,5

25185
Mecanica Vetorial Para Engenheiros Estatica Johnston, E. Russell; Eisenberg, 
Elliot R.; Beer, Ferdinand P. 9 Mcgraw-Hill Brasil 2011

4 3 4 1,8

24613 Quimica Organica Mcmurry, J 1 Editora Cengage Learning 2011 30 25 31 1,9

13911
Matematica Avancada Para Engenharia - Volume 2 Dennis G. Zill & Michael R. 
Cullen 3 Bookman 2009

2 2 2 2,0

25184 Lutar Com As Palavras Coesao E Coerencia Antunes, I 1 Parabola 2005 2 3 1 2,0

12182
Equacoes Diferenciais Volume 1 Michal R. Cullen, Denis G. Zill 3 Makron 
Books 2000

30 26 40 2,2

18205
Estatistica Basica Probabilidade E Inferencia Luiz Gonzaga Morettin 1 Pearson 
Prentice Hall 2010

30 21 47 2,3

7559 Calculo Numerico Com Aplicacoes Barroso, L. Conceicao Et. Al 2 Harbra 1987 30 28 45 2,4

4330
O Calculo Com Geometria Analitica, Vol. 2 Leithold, Louis 3 Editora Harbra 
1994

2 2 3 2,5

19836
Bioquimica Ilustrada Pamela C. Champe; Richard A. Harvey ; Denise R. Ferrier 
5 2012

2 3 2 2,5

13573 O Segredo De Luisa Fernando Dolabela. 1 Sextante 2007 4 3 8 2,8

25014
Redacao Cientifica A Pratica De Fichamentos, Resumos E Resenhas Medeiros, J. 
Bosco 1 Atlas 2004

2 2 4 3,0
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações / Exemplar

14310
Planejar Generos Academicos Machado, Anna Rachel; Lousada, Eliane; Abreu-
Tardelli, Lilian Santos (Orgs.) 1 Parabola 2005

10 13 22 3,5

19758
Quimica - Um Curso Universitario Bruce M. Mahan Rollie J. Myers 4 Edgard 
Blucher 1995

2 3 4 3,5

23450 Algebra Linear Com Aplicacoes Chirs Rorres. Howard Anton. 10 Bookman 2012 30 48 57 3,5

18724 Fundamentos Da Biologia Celular Bruce Alberts 3 2011 30 54 56 3,7

23281 Fisica Basica Eletromagnetismo Alaor Silverio Chaves. 1 Ltc 2007 30 29 86 3,8

23350 A Celula Hernandes F. Carvalho; Shirlei M. ReccoPimentel 3 Manole 2013 30 48 68 3,9

25016 Quimica Organica, Vol. 1 Solomons 10 2012 30 43 73 3,9

20185 Bases Da Biologia Celular E Molecular De Robertis 4 Guanabara Koogan 2006 10 28 15 4,3

25027
Fundamentos De Quimica Analitica, Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler F.J.; 
Crouch, S.R. 8 2006

4 6 13 4,8

25016 Quimica Organica, Vol. 2 Solomons, G.; Fryhle, C 10 2010 4 9 11 5,0

25140 Fisica - Vol. 1 Keller, F. J., Gettys, W. E., Skove, M. J 1 Makron Books 1999 2 6 4 5,0

14287 Probabilidade - Aplicacoes A Estatistica Paul L. Meyer 2 Ltc (Gen) 1995 2 6 5 5,5

25138 Linguagem C Damas, L 10 Ltc 2007 30 56 116 5,7

9564 Quimica Inorganica Nao Tao Concisa Lee, J. D.. 5 Edgard Blucher 1999 4 13 11 6,0

19469
PRINCIPIOS DE QUIMICA- LORETTA JONES, PETER ATKINS EDITORA 
BOOKMAN

30 104 123 7,6

25025
Estatistica Aplicada E Probabilidade Para Engenheiros Montgomery, Douglas C. 
5 2012

30 85 156 8,0

25026
Microbiologia De Brock Madigan, M.T.; Martinko, J.M.; Parker, J 10 Prentice 
Hall 2004

15 49 82 8,7
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações / Exemplar

18859
Microbiologia Tortora, Gerard J.; Funke, Berdell R.; Case, Christine L. 10 2011 - 
ISBN 9788536326061

13 50 70 9,2

25137
Principios De Bioquimica De Lehninger Nelson, D. L.; Cox, M. M. 6 Artmed. 
2014

5 27 28 11,0

23921 Fisico-Quimica, Vol. 2 Atkins, P.; Paula, J. De 9 2012 4 30 22 13,0

13858
Algebra Linear E Aplicacoes Callioli, C.A.; Domingues, H.R.; Costa, R.C. F 6 
Atual 2003

30 179 266 14,8

15617 Shriver E Atkins Quimica Inorganica Peter Atkins. 4 Bookman 2008 2 12 18 15,0

25015 Pre-Calculo Medeiros, V. Z. (Coord.) Et Al 1 Thomson Learning 2006 2 13 17 15,0

25140
Fisica - Vol.2 Frederick J. Keller Keller, F. J., Gettys, W. E., Skove, M. J 2 
Makron Books 1999

2 6 28 17,0

23120 Decifrando A Terra Teixeira, Wilson Et Al. (Org.). 2 Editora Nacional 2009 4 36 50 21,5

23656 Para Entender A Terra Thomas Jordan 6 Bookman 2013 2 17 30 23,5

9355 Fisico-Quimica Vol.1 David W. Ball. 1 Editora Cengage 2005 2 14 34 24,0

17936 Algebra Linear Lipschutz, S.; Lipson, M 4 Bookman 2011 2 18 33 25,5

2497 Quimica Geral Vol 1 Russel, John B.. 2 Makron Books 1994 2 16 46 31,0

(conclusão)
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Títulos que não constam nos PPCs

Registro
no acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

23975 Dicionario Houaiss Da Lingua Portuguesa Houaiss, Antonio 1 2009 2 0 0 0,0

25133 Moderna Gramatica Portuguesa Evanildo Bechara 38 Nova Fronteira 2015 4 0 0 0,0

25155
Gramatica Houaiss Da Lingua Portuguesa Conforme A Nova Ortografia Azeredo,
Jose Carlos De 1 2009

4 1 1 0,5

17910 Quimica - Principios E Reacoes Masterton 6 Ltc 2010 30 23 28 1,7

25029 Raciocinio Logico Facilitado Villar, Bruno 4 Metodo 2016 2 5 6 5,5

24168
Artigos Cientificos Como Redigir, Publicar E Avaliar Pereira, Mauricio Gomes 1 
Guanabara Koogan 2011

2 5 9 7,0

25181 Portugues Esquematizado Martinho, Agnaldo 5 Saraiva 2016 2 5 16 10,5
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(continua)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

16656 TIPLER, A; MOSCA. Fisica Para Cientista E Engenheiros Vol 1. 6 Ltc 2009 30 0 0 0,0

16656
TIPLER, A; MOSCA. Gene. Fisica Para Cientista E Engenheiros Vol. 3 Fisica 
Moderna . 6 Ltc 2009

30 0 0 0,0

7416
CRUZ, Cosme Damiao; REGAZZI, Adair Jose. Modelos Biometricos Aplicados Ao 
Melhoramentos Genetico 2 Editora Ufv 1997

30 0 0 0,0

23668 FAIRES, Douglas; BURDEN, Richard L. Analise Numerica J. 11  Cengage 2008 30 2 1 0,1

23478
MARENCO, Ricardo; LOPES, Nei Fernandes; MENDOZA, . Fisiologia Vegetal 3  
Ufv 2009

30 4 1 0,2

16656
TIPLER, A; MOSCA. Fisica Para Cientistas E Engenheiros Vol. 2 Eletricidade E 
Magnetismo Otica 6 – LTC 2009

30 1 5 0,2

23641 SOLOMONS, T.W.Graham Et Al. Quimica Organica Vol 1 10 Ltc 2011 30 4 2 0,2

13904 SOLOMONS, T.W.Graham Et Al. Quimica Organica vol. 2 10 Ltc 2011 30 4 3 0,2

25257 BRUICE, Paula Yurkanis. Quimica Organica Vol 2 4 Prentice Hall 2005 30 6 1 0,2

23610 SIMMONS, George Finlay. Calculo Com Geometria Analitica – V.1 E 2 60 6 10 0,3

18803 FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles. Desenho Tecnico E Tecnologia Grafica 30 7 2 0,3

23666
HASS, Joel; WEIR, Maurice D. Calculo Volume 2 Pearson Education Do Brasil 
Ltda 2012

30 5 6 0,4

23621 PANDEY, R. Infeccao E Imunidade Em Animais Domesticos 1 Roca 1994 30 8 5 0,4

9132 CRUZ, Cosme Damiao. Principios De Genetica Quantitativa 1 Editora Ufv 2013 30 11 2 0,4
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Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

23667
POLLONI, Enrico Giulio Franco; FEDELI, Ricardo Daniel; PERES, Fernando 
Eduardo. Introducao a Ciencia Da Computacao . 2 Editora Cengage 2010

30 8 8 0,5

2992 MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetonico. 4 Blucher 2013 30 8 8 0,5

18463
REECE, William O. Anatomia Funcional E Fisiologia Dos Animais Domesticos. 3 
Roca 2007

30 13 4 0,6

23652
SALOMON, Victor. Atlas De Anatomia Aplicada Dos Animais Domesticos . 2 
Guanabara Koogan 2006

30 12 6 0,6

23645 FOX, Robert W. Introducao a Mecanica Dos Fluidos . 7 Ltc 2010 30 7 14 0,7

23651
BOULOS, Paulo; CAMARGO, Ivan De. Geometria Analitica - Um Tratamento 
Vetorial

30 16 5 0,7

23717 ZILL, Dennis G., CULLEN, Michael R. Equaçoes Diferenciais - Vol. 1 30 6 20 0,9

23671 BACCAN, Nivaldo. Quimica Analitica Quantitativa Elementar . 3 Blucher 2001 30 21 11 1,1

20453
BASTOS, Danuza Pinheiro; DONE, Stanley H. Atlas Colorido De Anatomia 
Veterinaria Do Cao E Gato 2 2010

30 23 12 1,2

23601
ASHDOWN, Raymond R. ; DONEN, Stanley Atlas Colorido De Anatomia 
Veterinaria De Equinos 2 2012

30 19 16 1,2

6886
VOGEL, A.; MENDHAM,  Jeniffer Bassett. Analise Quimica Quantitativa 6 Ltc 
2011

30 20 15 1,2

8563 BOREM, Aluizio. Melhoramento De Especies Cultivadas - 2ª Ed. - Ufv 30 17 19 1,2

25256 BRUICE, Paula Yurkanis. Quimica Organica Vol 1 4 Prentice Hall 2006 30 23 21 1,5

23643
HALLIDAY, David. Fundamentos De Fisica Vol2 Gravitacao, Ondas, 
Termodinamica 9 Ltc 2011

30 19 30 1,6

23655
FAILS, Anna Dee; WILKE, W. Lee; FRANDSON, Rowen D. Anatomia E Fisiologia
Dos Animais De Fazenda. 7 Guanabara Koogan 2011

30 28 24 1,7
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

12510
FLEMMING, Diva Marilia; GONCALVES, Mirian Buss. Calculo A - Funçoes, 
Limite, Derivaçao E Integraçao

30 28 25 1,8

20549
ASHDOWN, Raymond R. ; DONEN, Stanley. Atlas Colorido De Anatomia 
Veterinaria Dos Ruminantes 2 2011

30 33 20 1,8

9132
OLIVEIRA, Cristina Schmitt Fertig De; OLIVEIRA, Marco Aurelio Medina De. 
Algoritmos E Programacao Teoria E Pratica. 1 Novatec 2005

30 23 33 1,9

23450 RORRES, Chris; ANTON, Howard. Algebra Linear Com Aplicaçoes 30 34 25 2,0

7239
CASTRO, Paulo R. C.; KLUGE, Ricardio A; PERES, Lazaro E.P. Manual De 
Fisiologia Vegetal 1 Agronomica Ceres 2005

30 36 34 2,3

14313
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina De Andrade. Fundamentos De 
Metodologia Cientifica

30 42 37 2,6

18902
BOYCE, William E; DIPRIMA, Richard C. Equacoes Diferenciais Elementares E 
Problemas De Valores De Contorno. 9 Ltc 2010

30 27 54 2,7

14654 GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos De Pesquisa 30 33 49 2,7

23674 STEWART, James. Calculo Volume 2 1 Editora Cengage 2012 30 23 60 2,8

22361 ALTERTHUM, Flavio; TRABULSI, Luiz Rachid. Microbiologia . 5 Atheneu 2008 30 42 48 3,0

19576 DYCE, KM. Tratado De Anatomia Veterinaria 4 Elsevier- Campus 2010 30 44 53 3,2

23622 MORETTIN, P.A.; BUSSAB, W.O. Estatistica Basica 8 Editora Saraiva 2013 30 50 51 3,4

23750 CHAN, E.C.S. Et Al. Microbiologia: Conceitos E Aplicacoes - Vol. 1 2 2013 30 58 83 4,7

23464
MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo B. Bioquimica Basica 3 Guanabara 
Koogan

30 90 59 5,0

23475
OLIVEIRA, Aluizio Borem De; MIRANDA, Glauco Vieira. Melhoramento De 
Plantas. . 6 Editora Ufv 2008

30 62 97 5,3

23644
BACHA JUNIOR, Willian. BACHA, Linda M. Atlas Colorido De Histologia 
Veterinaria . 2 Roca 2003 -

30 91 77 5,6
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

23661
GETTY, R. SISSON, S.; GROSSMAN, J. D. Anatomia Dos Animais Domesticos. 5 
Guanabara Koogan 2008

60 143 209 5,9

23492
RESENDE, Mauro. Pedologia Base Para Distincao De Ambientes . 5 Editora Da 
Universidade Federal De Lavras 2007

30 77 102 6,0

23666 THOMAS, George B. Calculo 1 2013 30 77 110 6,2

23603 TIZARD, Ian R. Imunologia Veterinaria Uma Introducao 8 2013 30 89 124 7,1

23397 STEWART, James. Calculo Vol 1 6 Cengage Learning 2011 30 78 137 7,2

23350 CARVALHO, Hernandes F.; RECCO-PIMENTEL, Shirley M. a Celula 30 139 77 7,2

22019
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. Embriologia Basica 8
Elsevier 2013

30 118 122 8,0

23670
NOVO, Evelyn M. L. De Moraes. Sensoriamento Remoto Principios E Aplicacoes. 
4 Blucher 2010 -

30 81 162 8,1

23639
BARROS, Everaldo Goncalves De. Viana, Jose Marcelo Somano. Cruz, Cosme 
Damiao. Genetica Vol. 1

30 103 151 8,5

23600 CUNNINGHAM, James G. Tratado De Fisiologia Veterinaria 4 Elsevier 2008 30 111 166 9,2

23643
HALLIDAY, David. Fundamentos De Fisica Vol3 Eletromagnetismo 
Termodinamico . 9 Ltc 2011

30 146 182 10,9

19636
REECE, Wilham O. Dukes: Fisiologia Dos Animais Domesticos . 12 Guanabara 
Koogan 2006

30 136 200 11,2

23751 DE ROBERTIS. Biologia Celular E Molecular . 14 Guanabara Koogan 2013 30 179 178 11,9

23605 BRUNETTI, Franco. Mecanica Dos Fluidos 30 124 248 12,4

23452
KOLMAN, Bernard; HILL, David R. Introducao a Algebra Linear Com Aplicacoes 
8 Ltc 2006

30 181 210 13,0

2497 RUSSELL, John B. Quimica Geral, V.1 60 472 493 16,1
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo
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Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

23480 EMBRAPA. Sistema Brasileiro De Classificacao De Solos 3 Embrapa 2013 30 204 302 16,9

19588 KERBAUY, Gilberto Barbante. Fisiologia Vegetal . 2 Guanabara Koogan 2008 30 203 312 17,2

23618
GONCALVES, Eduardo Gomes; LORENZI, Harri. Morfologia Vegetal 
Organografia E Dicionario Ilustrado De Morfologia Das Plantas Vasculares 2 2011

30 374 314 22,9

23458 RAVEN, P. H.; EVERT, R. F. Biologia Vegetal 7 Guanabara Koogan 2007 30 458 371 27,6

23672 TAIZ, Lincoln, ZELGER, Eduardo; Fisiologia Vegetal 5 Artmed 2012 30 303 535 27,9

23656 PRESS, F.; SIEVER, R. Para Entender a Terra 4 Artmed 2006 30 388 525 30,4

23625
VOET, Judith G.; VOET, Donald. ; PRATT, Charlott W.Fundamentos De 
Bioquimica a Vida Em Nivel Molecular . 2 Artmed 2008

30 481 606 36,2

17923
KÖNIG, Horst Ericj; LIEBICH, Hans-georg.. Anatomia Dos Animais Domesticos. 4 
Artmed 2011

30 474 638 37,1

23454 JUNQUEIRA, L.C.U; CARNEIRO, J. Histologia Basica 12 G. Koogan 2013 30 496 618 37,1

23482
GLORIA, Beatriz Appezzato Da; GUERREIRO. Sandra Maria C.. Anatomia Vegetal
2ª Edicao Atualizada. 2 Editora Ufv 2006

30 642 618 42,0

19602 JUNQUEIRA, Luiz C. Biologia Celular E Molecular 9 Guanabara Koogan 2011 30 675 661 44,5

23662
PINTO, Cesar Augusto Brasil Pereira; RAMALHO; Magno Antonio Patto. 
SANTOS, Joao Bosco Dos. Genetica Na Agropecuaria. 5 EDUFLA 2012

30 504 892 46,5

23120
FAIRCHILD, Thomas Rich; TAIOLI, Fabio; TEIXEIRA, Wilson; TOLEDO, Maria 
Cristina Motta De. Decifrando a Terra

30 567 942 50,3

18859 FUNKE, B R.; TORTORA, G J.; CASE, C L. Microbiologia 10 Artmed 2012 30 625 952 52,6

23503 HALLIDAY, David. Fundamento De Fisica Mecanica Vol1 9 Ltc 2011 30 774 1439 73,8

23685 NELSON, David L.; COX, M M. Principios De Bioquimica De Lehninger 5 2011 30 1036 1408 81,5

(conclusão)
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Títulos que não constam nos PPCs

Registro Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

23488
DOLCE, Osvaldo; IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos De 
Matematica Elementar - Vol. 2 - Logaritmos

30 0 0 0,0

23627 OLSON, Mancur. Logica Da Açao Coletiva 30 0 0 0,0

23362 TRIOLA, Mario F. Introducao a Estatistica. 10 Ltc 2007 30 6 1 0,2

23676
HIRD, J. F. R.; YOXALL, A. T. Bases Fisiologicas Da Medicina Do Pequeno 
Animal 1 Andrei 2013 -

30 3 4 0,2

23623
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos Da Matematica Elementar 1 . 8 
Atual 2004

30 5 4 0,3

23620 ANDERY, Maria Amalia Pie Abib. Para Compreender a Ciencia 1 Garamond 2013 30 7 3 0,3

23503
HALLIDAY, David. Fundamentos De Fisica Vol4 Optica E Fisica Moderna 9 Ltc 
2011

22 20 9 1,3

23630
MAGALHAES, Marcos Nascimento; LIMA, Carlos Pedroso De. Noçoes De 
Probabilidade E Estatistica

30 59 71 4,3
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Títulos que constam nos PPCs

Registro no
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Empréstimos e

renovações /
Exemplar

25257 BRUICE, Paula Yurkanis. Quimica Organica Vol 2 4 Prentice Hall 2005 30 0 0 0,0

25271
BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equacoes Diferenciais Elementares E 
Problemas De Valores De Contorno 8 Ltc 2006

30 0 0 0,0

25293 BOLDRINI, Jose Luiz.. Algebra Linear. 3 Harbra 1980 30 0 0 0,0

25310
BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais Da Ciencia Por Uma Sociologia Clinica Do 
Campo Cientifico 1 Unesp 2004

30 0 0 0,0

25034 DENICULI, W. Bombas Hidraulicas. 3 Editora Ufv 2005 30 0 0 0,0

25147
HETEM JUNIOR, Annibal; BURIAN, Reinaldo; LIMA, Antonio Carlos De. 
Fundamentos Da Informatica Calculo Numerico 1 Ltc 2007

30 0 0 0,0

25188 GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso De Calculo - Vol. 2 5 Ltc 2001 30 0 0 0,0

25192 BORGES, Alberto De Campos. Praticas Das Pequenas Construcoes 9 Blucher 2009 30 0 0 0,0

25198 AMORIM, Dalton De Souza. Fundamentos De Sistematica Filogenetica 1 Holos 2002 30 0 0 0,0

25209 HIBBELER, R. C. Estatica Mecanica Para Engenharia 12 Prentice Hall 2011 30 0 0 0,0

25226
FLEMMING, Diva Marilia; GONCALVES, Mirian Buss. Calculo B Funcoes De 
Varias Variaveis,2 Pearson Education Do Brasil Ltda 2007

30 0 0 0,0

25246
NUSSENZVEIG, H. M. Curso De Fisica Basica, Vol. 3 Eletromagnetismo 2 Edgard 
Blucher 2015

30 0 0 0,0

25263 CUNHA, M.I. O Bom Professor E Sua Pratica 24 Papirus 1996 30 0 0 0,0
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(continuação)
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Registro no
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25282
SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares;  DIAS, Joao; SOUSA, Luis. Desenho 
Tecnico Moderno 4 Ltc – 2006

30 0 0 0,0

25285
FIALHO, A. B. Solidworks Premium 2012 : Teoria E Pratica No Desenvolvimento 
De Produtos Industriais 1 Erica 2012

10 0 0 0,0

25294
GOLDFELD, M. A Crianca Surda Linguagem E Cognicao Numa Abordagem Socio-
Interacionista 3 Plexus 2002

30 0 0 0,0

25295
VAN DER AALST, Wil; VAN HEE, Kees Max. Workflow Management: Models, 
Methods, And Systems 1 Mit Press 2004

15 0 0 0,0

25297
ANDERSON, T. W.; FINN, Jeremy D. The New Statistical Analysis Of Data 1 
Springer 2011

10 0 0 0,0

25299 GIDDENS, Anthony. Consequências Da Modernidade 1 Unesp 1991 30 0 0 0,0

25303 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionario Enciclopedico Ilustrado Trilingue 
Da Lingua De Sinais Brasileira 1 Edusp 2001

5 0 0 0,0

25307
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia Introducao A Ciencia Da Sociedade 4 
Moderna 2010

30 0 0 0,0

25143 ARAUJO, M. Fundamentos De Agronegocios 4 Atlas 2013 30 1 0 0,0

25150
MATOS, A. T.; SILVA, D. D.; PRUSKI, F. F., Barragens De Terra De Pequeno Porte 1
Ufv 2012

30 1 0 0,0

25194 BORGES, Alberto De Campos. Pratica Das Pequenas Construcoes 6 Blucher 2009 30 1 0 0,0

25225
RIBEIRO, Clelio; PERES, Mauro Pedro; IZIDORO, Nacir. Curso De Desenho 
Tecnico E Autocad Antonio 1 Pearson 2013

30 1 0 0,0

25272 CHARDIN, P. Teilhard. O Fenomeno Humano 1 Cultrix 1986 30 1 0 0,0

25278 LIBRADI, P.L. Dinamica Da Agua No Solo 23 Edusp 2012 30 1 0 0,0

25213 BAUMAN, Zygmunt. Etica Pos-Moderna 1 Paulus 30 1 1 0,1
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(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo
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Empréstimos Renovações
Empréstimos e
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25038
MORAN, Michael J. Et Al. Principios De Termodinamica Para Engenharia 7 Ltc 
2013

30 1 1 0,1

25039
CAVALCANTI, Iracema F. A.; FERREIRA, Nelson J.; DIAS, Maria Assuncao F. A. 
Tempo E Clima No Brasil 1 Oficina De Texto 2009

30 2 0 0,1

25240
RODRIGUES, A.R. Et Al. Desenho Tecnico Mecanico Projeto E Fabricacao No 
Desenvolvimento De Produtos Industriais 1 Elsevier 2015

30 2 0 0,1

25281
REVOLLEDO, Liliana; PIANTINO FERREIRA, Antonio J. Patologia Aviaria 1 
Manole 2009

30 2 0 0,1

25301
MELLO, Luis Gonzaga De. Antropologia Cultural Iniciacao, Teorias E Temas 19 
Vozes 2011

30 1 2 0,1

25095
BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. As Bases 
Farmacologicas Da Terapeutica 12 Mcgraw-Hill 2012

30 2 1 0,1

25237 CRAIG, R. F. Mecanica Dos Solos 8 Ltc 2014 30 2 1 0,1

25032 ALBAREDE, Francis. Geoquimica Uma Introducao 1 Oficina De Texto 2011 30 3 0 0,1

25585
PINTO, Luiz Fernando Da Silva. Presenca Estrategica O Fator Da Vinci E A 
Sustentabilidade Do Processo De Gestao 1 Senac 2008

30 1 4 0,2

25210
LEVINE, David M.; STEPHAN, David F.; KREHBIEL, Timothy C.; BERENSON, 
Mark L. Estatistica Teoria E Aplicacoes  6 Ltc 2012

30 2 3 0,2

25255 ANDRADE, M.M. Introducao A Metodologia Do Trabalho Cientifico 1 Atlas 1994 30 2 3 0,2

25274 HALLIDAY; RESNICK; KRANE. Fisica 1 5 Ltc 2003 5 1 0 0,2

25042 BATALHA, Mario Otavio. Gestao Agroindustrial 3 Atlas 2007 30 2 4 0,2

25309
BORDENAVE, Juan Henrique Dias; PEREIRA, Adair Martins. Estrategias De Ensino
Aprendizagem 30 Vozes 2010

30 3 4 0,2

23674 STEWART, James. Calculo. Vol. 2 7 Cengage Learning 2013 30 1 7 0,3
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(continuação)
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Registro no
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Empréstimos e

renovações /
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25199 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria Geral da Administração 9 Manole 2014 30 5 3 0,3

25145 BERNARDI, Luiz A. Manual De Empreendedorismo E Gestao 2 Atlas 2013 30 5 3 0,3

25313 MCCORMAC, J. C. Topografia 6 Ltc 2016 30 2 7 0,3

25256 BRUICE, Paula Yurkanis. Quimica Organica, V.1 30 3 6 0,3

25090 RANG, H. P.; DALE, M. M.; Ritter, J. M. Farmacologia 8 Elsevier 2016 30 7 2 0,3

25035
BAETA, Fernando Da Costa. Ambiencia Em Edificacoes Rurais Conforto Animal 2 
2010

30 3 7 0,3

25142 FUTUYAMA, Douglas J. Biologia Evollutiva 3 Funpec 2009 30 4 6 0,3

25296
SENGE, Peter M. A Quinta Disciplina Arte E Pratica Da Organizacao Que Aprende 
31 Best Seller 2016

30 4 6 0,3

25177
ARENALES; Selma. Calculo Numérico Aprendizagem Com Apoio De Software 1 
Thomson 2007

30 5 5 0,3

25235 BRUSCA, Richard C.; BRUSCA, Gary L. Invertebrados 2 Guanabara Koogan 2007 30 6 4 0,3

25189
BLASCHKE, T.; KUX, H. Sensoriamento Remoto E Sig Avancados  2 Oficina De 
Textos 2007

30 6 7 0,4

25211 GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso De Calculo - Vol.1 5 Ltc 2011 30 6 7 0,4

23482
GLORIA, Beatriz Da; CARMELLO-GUERREIRO, Maria Sandra. Anatomia Vegetal 
Appezzato 3 Ufv 2012

20 3 7 0,5

25131 SAMANEZ, Carlos Patricio. Engenharia Economica 1 Prentice Hall 2009 30 11 4 0,5

25308
CARNEIRO, Maria Jose; MALUF, Renato. Para Alem Da Producao: 
Multifuncionalidade E Agricultura Familiar 1 Mauad 2003

30 10 6 0,5

25157 CHEVILLE, N.F. Introducao A Patologia Veterinaria 3 Roca 2009 20 6 5 0,6
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25033
FITZ, Paulo Roberto. Geoprocesssamento Sem Complicacao 1 Oficina De Textos 
2008

20 6 6 0,6

25315 GUERRA, S. Curso De Direito Ambiental 2 Atlas 2014 30 7 11 0,6

25126
SILVEIRA, G.M. Maquinas Para Plantio E Conducao Das Culturas 1 Aprenda Facil 
2001

30 4 15 0,6

25018
VIANELLO, Rubens Leite; ALVES, Adil Rainier. Meteorologia Basica E Aplicacoes 
2 Ufv 2012

30 6 13 0,6

25202
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo Dando Asas Ao Espirito 
Empreendedor. 4 Manole 2012

30 13 6 0,6

25059 BAIRD, Colin; CANN, Michael. Quimica Ambiental 4 Bookman 2011 30 11 8 0,6

25205 BOGLIOLO, Luigi. Patologia Geral 4 Guanabara Koogan 2011 30 6 14 0,7

25036 PHILIPPI, J. R. A; ROMERO, M. A. Curso De Gestao Ambiental 2 Manole 2014 30 8 12 0,7

25305
COMASTRI, Jose Anibal; TULER, Jose Claudio. Topografia Altimetria 3 Editora Ufv
1999

12 2 7 0,8

25284
SOUZA, J.; GONCALVES, J. A.; MADEIRA, S. Topografia Conceitos E Aplicacoes 
3 Editora Lidel 2012

30 8 17 0,8

25127 MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro 24 Malheiros 2016 30 9 16 0,8

25243
PETERS, E. L.; PIRES, P. T ; PANASOLO, A. Direito Agrario Brasileiro De Acordo 
Com O Novo Codigo Florestal 1 Jurua 2014

30 9 16 0,8

25280 CORMEN, T.H. Et Al.. Algoritmos, Teoria E Pratica 3 Campus 2012 20 7 10 0,9

23600
CUNNINGHAM, J. G.; KLEIN, B. G. Tratado De Fisiologia Veterinaria 5 Elsevier 
2014

20 4 14 0,9

25123
BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. RUSSELL, Jr. Mecanica Vetorial Para 
Engenheiro - Dinamica 9 Amgh Editora 2012

30 11 16 0,9
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25298 SEN, A. Desenvolvimento Como Liberdade 1 Companhia Das Letras 2010 30 13 18 1,0

25203
RUGGIERO, Marcia A. Gomes; LOPES, Vera Lucia Da Rocha. Calculo Numerico 
Aspectos Teoricos E Computacionais 2 Makrom Books - Pearson Education 1996

30 14 20 1,1

25041
LIMA FILHO, O. F. De; AMBROSAN, E. J.; Rossi, F.; CARLOS, J. A. D . Adubaçao
Verde E Plantas De Cobertura No Brasil Fundamentos E Pratica, Vol. 1 1 Embrapa 
2014

30 14 24 1,3

25176
SANCHEZ, L. E. Et. Al. Avaliacao De Impacto Ambiental Conceitos E Metodos 2 
Oficina De Textos 2013

30 27 18 1,5

25236
RADOSTITS, O. M.; GAY, C. C.; BLOOD, D. C.; HINCHICLIFF, K. Clinica 
Veterinaria Um Tratado De Doencas Dos Bovinos, Ovinos, Suinos, Caprinos E 
Equinos 9 Guanabara Koogan 2002

30 23 28 1,7

25007
AZEVEDO NETTO, Jose Martiniano De; FERNANDEZ, Miguel Fernandez Y; 
ARAUJO, Roberto De; Ito, EIJI, Acacio. Manual De Hidraulica 8 Edgard Blucher 
2003

30 12 40 1,7

25146
SPINOSA, H. S.; GORNIAK, S. L.; BERNARDI, M. M. Farmacologia Aplicada A 
Medicina Veterinaria 5 Guanabara Koogan 2011

30 25 47 2,4

25132
MOREIRA, Mauricio Alves. Fundamentos Do Sensoriamento Remoto E 
Metodologias De Aplicacao 4 Editora Ufv 2011

30 34 45 2,6

25111
BEER, Ferdinand P.; RUSSELL, Johnston, E.; EISENBERG, Elliot R.; Mecanica 
Vetorial Para Engenheiros - Estatica 9 Mcgraw-Hill Brasil 2011

30 28 53 2,7

25216 DORNELAS, Jose. Empreendedorismo 6 Atlas Editora 2016 20 30 29 3,0

23605 BRUNETTI, Franco. Mecanica Dos Fluidos, 2. Ed 5 Prentice Hall 2008 30 46 47 3,1

25174
FONSECA, Dilermando Miranda Da; MARTUSCELLO, Janaina Azevedo. Plantas 
Forrageiras 01 Ufv 2010

30 37 61 3,3



174

(continuação)

Títulos que constam nos PPCs

Registro no
acervo

Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

25136
ZACHARY, James F.; MCGAVIN, M. DONALD.. Bases Da Patologia Em 
Veterinaria 5 Elsevier 2013

30 44 54 3,3

25227 ABBAS, Abul K. Imunologia Basica 4 2013 30 42 66 3,6

25129
ALMEIDA FILHO , Naomar De; ROUQUAYROL, Maria Za Lia. Introducao A 
Epidemiologia 4 2006

30 47 69 3,9

25084
BROOM, D.M.; FRASER, A.F. Comportamento E Bem Estar De Animais 
Domesticos 4 Manole 2010

30 78 65 4,8

25139
TAYLOR, M. A; COOP, R. L; WALL, R. L . Parasitologia Veterinaria 3 Guanabara 
Koogan 2010

30 60 102 5,4

25037 SOUZA, Vinicius Castro; LORENZI, Harri. Botanica Sistematica 3 Plantarum 2008 30 131 35 5,5

25183
JUDD, W. S.; CAMPBELL, C. S.; KELLOGG, E. A. Sistematica Vegetal Um 
Enfoque Filogenetico 3 Artmed 2009

20 51 67 5,9

23618
GONCALVES, Eduardo Gomes; LORENZI, Harri. Morfologia Vegetal Organografia 
E Dicionario Ilustrado De Morfologia Das Plantas Vasculares 2 Plantarum 2011

20 93 59 7,6

25114 ASSAF NETO, A. Matematica Financeira E Suas Aplicacoes Atlas 2012 30 106 130 7,9

25119 ALBERTS, Bruce. Biologia Molecular Da Celula 5 Artmed 30 168 197 12,2

25141 MONTEIRO, S.G. Parasitologia Na Medicina Veterinaria 1 Roca 2011 30 153 282 14,5

25080
HICKMAN, C.P. Jr; Roberts, L.S. & Lar-Son A. Principios Integrados De Zoologia 
15 Guanabara Koogan 2013

30 233 275 16,9

23454 JUNQUEIRA, L.C.U; CARNEIRO, J. Histologia Basica  G Koogan 2013 10 73 100 17,3

25222
ATKINS, Peter.; JONES, Loretta. Principios De Quimica - Questionanado A Vida 
Moderna E O Meio Ambiente 5 Bookman 2012

30 217 357 19,1

25208 HAZZAN, S; POMPEO, J N. Matematica Financeira 7 Saraiva 2014 30 196 390 19,5

25134 LEPSCH, Igor F. 19 Licoes De Pedologia. 1 Oficina De Textos 2011 20 179 249 21,4

(conclusão)
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Títulos que não constam nos PPCs

Registro Título
Exemplares
adquiridos

Empréstimos Renovações
Empréstimos e

renovações /
Exemplar

25270
ROCHA, A.A.; CESAR, C.L.G.; RIBEIRO, H. Saude Publica Bases Conceituais 2 
Editora Atheneu 2013

30 0 0 0,0
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APÊNDICE F – JUSTIFICATIVAS PARA A AVALIAÇÃO DO ACERVO PELOS RESPONDENTES

(continua)

Janaúba

0 (não sei opinar) “Ainda não fiz empréstimos de livros” 
“Pois ainda não teve a necessidade de uma maior procura dos livros pelo fato de ser Caloura”
“Por estar cursando a pouco tempo a faculdade não sei dizer sobre o acervo da biblioteca, logo que de uma forma geral relacionando as matérias do
meu curso eu não sei dizer se o acervo é completo e eficaz”

2 (Bom) “Muitas vezes têm-se variados livros de uma mesma disciplina, já para outras faltam-se os livros indicados na ementa da disciplina, o que dificulta
o estudo, e são livros em sua maioria  difíceis de serem encontrados na internet”.
“Acervo bom, porém deve ser complementado com outras obras”.
“Ainda falta muitos livros da engenharia Física que é um curso novo, porem tem um ótimo acervo para o BC&T”
“Apesar de possuir poucas unidades, e pouca variedade de autores, são livros atualizados, e de acordo com o plano de ensino do(a) professor(a)”
“Falta livros que os professores pedem e da própria engenharia, mais tem muitos livros que é de outros cursos lá”.
“Falta mais exemplares”
“infra”
“Melhorias”
“Não possuir alguns livros específicos que procurei”
‘Não tem todos os livros os quais preciso’
“Os livros são adequados ao curso; o espaço precisa ser melhorado”
“Quantidade de livros não adequada a quantidade de alunos”
‘Só falta haver mais exemplares”
“Temos um acervo ainda meio escasso para os cursos finalizantes, para o bc&t temos até uma boa quantidade”

3 (Regular) “Dei essa nota porque o acervo da biblioteca e regular”
“A biblioteca possui os livros de acordo com o plano de ensino dos professores em cada matéria’.
“A biblioteca possui, em sua maioria, os livros solicitados pelos professores, entretanto, não possui quantidade suficiente para todos os alunos que
desejam fazer empréstimos dos mesmos.”
“A quantidade de livros é pequena”
“Falta alguns livros importantes para nós.”
‘Falta de livros pela demanda de alunos”
“Falta livro para as matérias específicas.”
“Falta livros”
“Falta livros para muitas disciplinas que faço.”
 “Falta mais estrutura e livros”
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(continuação)

3 (Regular) “Falta muitos livros”
“Faltam alguns livros, principalmente nas disciplinas específicas da engenharia de materiais”
“Há necessidade de um acervo maior e um espaço mais adequado”
“Não há grande variedade de livros, então as escolhas são um pouco limitadas”
“O acervo de livros é suficiente.”
“O acervo e adequado possui a as bibliografias usadas no curso, mas não tem livros pra todos os acadêmicos”
“O Campus Janaúba precisa transferir-se definitivamente para sua sede e assim a Biblioteca terá mais espaço físico para comportar um maior
acervo”.
"Por se tratar de um campus novo, e pelo descaso do governo, ainda não temos muitos livros."
“Porque às vezes tem poucos exemplares do mesmo livro.”
“Possui poucos exemplares, além de poucos livros.”
“Precisa de mais acervo”

4 (Ruim) Não houve justificativa

(continua)

Unaí

1 (Ótimo) “Na medida do possível, razoável, nos viramos como podemos.”
“Sempre atende minhas necessidades.”
“Sempre que procuro por algum material sempre tem disponibilidade.”

2 (Bom) “Faltam alguns livros.”
“O acervo ainda não está completo. Como a biblioteca e nova tem alguns títulos que necessitamos e não tem.”
“Pouca quantidade de livros e muita demanda de alunos.”
“Acho o prazo curto para o empréstimo e alguns livros não possui no acervo”
“O fato de não haver material atualizado disponível em língua portuguesa.”
“Ainda existem muitos livros que não possuem na biblioteca, os primeiros semestre possuem os acervos, mas a medida que você avança os
semestres ( a partir do 5° semestre) a quantidade de livros disponíveis exigidos pelas ementas cai drasticamente!” 
“A biblioteca possui a maioria dos livros da bibliografia do curso, porém ainda faltam títulos importantes.”
“Falta exemplares de alguns livros para suprir toda a necessidade” 
“Estrutura pequena” 
“A maioria dos livros que precisamos não tem”
“Pelo seu atendimento”
“Alguns livros não suprem a demanda (quantidade).”
“Nem sempre tem a quantidade necessária.”
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(continuação)

2 (Bom) “A biblioteca conta com pouca variedade de material e poucos exemplares dos livros que possui, impossibilitando que a turma inteira tenha acesso
aos livros solicitados”
“Os livros dos últimos períodos não estão disponíveis na biblioteca”
“O acervo possui livros bons.”
“Ainda há o que melhorar.”
“NÃO POSSUI ALGUNS LIVROS NECESSÁRIOS”
“faltam livros como por exemplo de anatomia” 
“Não achei um livro com desenhos mais nítidos e variados de anatomia animal”
“Bom”

3 (Regular) “Pouca variedade e número de exemplares inferior ao numero de alunos matriculados na disciplina, dificultando o estudo de todos”
“Poucos livros”
“Sempre que procuro o que preciso encontro”
“Falta alguns livros da bibliografia sugerida”
“em algumas materias falta livros”
“Pouca opção, nem sempre tem os títulos dos quais preciso.”
“Falta muitos livros das matérias mais específicas”
“É necessário a demanda de mais livros, pois, são poucos para tantos alunos. E nem sempre na “biblioteca tem os livros que os professores
indicam.”
“Alguns títulos referentes a Ecologia, gestão ambiental e ética não estão disponíveis na biblioteca! sendo que livros ligados a tais temas são
primordiais para o aprendizado”.
“Não tem livros suficientes e não possui livros diferentes para a mesm matéria. Ex. Anatomia veterinária. Temos que pedir de Diamantina.”
“Sempre q procuro um livro que preciso acho . Só q muitas vezes n tem tá emprestado já” 
“Faltam livros.”
“A biblioteca é boa, mas acho que tem muito a melhorar ainda”
“A quantidade de livros não consegue suprir a demanda dos alunos, com isso muitos acabam não pegando livros pela falta, tendo que esperar a
devolução de algum para conseguir fazer o empréstimo” 
“Falta de unidades e edições”
“falta alguns livros importantes”
“ainda faltam livros sobre algumas matérias”
“não possui obras na quantidade suficiente”
“No curso de agronomia, o acervo da biblioteca contem livros em sua maioria apenas dos periodos iniciais. Faltam livros para materia especificas,
e quando tem a quantidade é minima 
“falta exemplares”
“Faltam muitos livros de disciplinas da agronomia”
“Possui poucas unidades de livros”
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(continuação)

3 (Regular) “Muitas vezes, dependendo da disciplina (pois existem mais de uma disciplina que utiliza um mesmo livro) não tem livro suficiente para atender a
demanda de empréstimos, além disso existem livros, importantes, que ainda não existem no acervo”.
“Não possui grande parte dos livros necessários.”
“Nem sempre a biblioteca possui o livro base das disciplinas, ou às vezes quando possui, tem apenas um exemplar para consulta local, o que nem
sempre é bom para o aluno”. 
“Alguns exemplares precisam de comutação”
“A biblioteca possui muitas bibliografias boas entretanto não são suficientes para atender toda” a demanda da universidade, precisando assim de
mais bibliografias e unidades para cada uma delas.”
“poucos livros no acervo”
“Acho que devia conter mais exemplares, pois devido às poucas unidades ficamos muito” tempo na fila de espera e quando conseguimos pegar o
livro ficamos pouco tempo com ele.”

4 (Ruim) “pouca quantidade de alguns livros necessitando fazer reservas sempre”
“A biblioteca não possui livros referentes as disciplinas do meu curso”
“Poucos livros”
“Pouca quantidade de livros”
“A biblioteca não tem acervo de livros suficientes para os alunos, e alguns dos livros lá presentes não são tão bons.”
“Falta muitos livros , que estão nas emendas dos prof e não tem na biblioteca da universidade.”
“E o espaço da biblioteca é muito pequeno.”
"quase não tem os livros que precisamos"
“Faltam livros para os alunos, a quantidade de livros é limitada”

(conclusão)
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