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Política de Desenvolvimento e
Avaliação de Coleções

É o conjunto de atividades que determina a conveniência de se adquirir, manter ou
descartar materiais bibliográficos e não bibliográficos, mediante critérios previamente
estabelecidos, visando a formação, o desenvolvimento e a manutenção de um acervo
de qualidade.

Objetivos da Biblioteca
Incentivar e promover o gosto pela leitura; democratizar o acesso a diferentes
recursos, visando a inclusão social e digital; manter um acervo atualizado, de acordo
com as características dos usuários e da comunidade; dar suporte à programação
cultural disponibilizada pela plataforma.

Objetivos da Política de Desenvolvimento e
Avaliação de Coleções

- definir critérios de aquisição, expansão, atualização, descarte e reposição do
acervo;

- possibilitar o crescimento do acervo de forma qualitativa e quantitativa;
- conhecer e atender as necessidades de informação e interesse dos

sócios/comunidade, por meio da análise e conhecimento do uso das coleções;
- atender as demandas da agenda cultural;
- identificar os materiais de informação adequados para a formação da coleção;
- estabelecer prioridades para aquisição do material;
- estabelecer diretrizes para a avaliação da coleção.

Características do Acervo

Acervo
Acervo multidisciplinar constituído de livros, obras de referência, histórias em
quadrinhos, audiolivros, vídeos e podcasts.



Tipos

E-books e audiolivros
Acervo com foco nas obras literárias nacionais e estrangeiras, clássicos da literatura
nacional e estrangeira, incluindo literatura infantil e prêmios de literatura, além de
obras gerais sobre história, arte, psicologia, religião, ciências sociais, biografias, meio
ambiente e outros.

Histórias em Quadrinhos
Aventura, infantis, adultos, biográficos, dramáticos, fantasia, humor, históricos,
literários, mangás, super-heróis, underground, técnica de quadrinhos.

Vídeos
Conteúdos próprios de programas produzidos pela BibliON e pela SP Leituras,
seminários, conferências, capacitações, oficinas, entre outros.

Podcasts
Áudios produzidos pela SP Leituras e disponibilizados nos programas de Podcast da
Instituição.

Audiolivro em vídeo
Acervo de obras literárias disponíveis no mercado nacional e estrangeiro de literatura
infantil, juvenil, prêmios de literatura; obras gerais sobre ciência, história de arte,
psicologia, religião, ciências sociais, biografias, meio ambiente e outros.

Política de Seleção
Trata-se do processo que lança diretrizes de seleção do material que irá compor o
acervo da BibliON.

Critérios de seleção
- adequação do material aos objetivos da biblioteca;
- conhecimento do perfil dos usuários;
- demanda: número de usuários potenciais que poderão utilizar o material;
- obras importadas;
- qualidade do conteúdo;
- acessibilidade da língua;
- atualidade da obra;
- falhas nas coleções; escassez de material sobre o assunto;



- quantidade de exemplares;
- custo.

Fontes de informações para seleção
Para apoiar a seleção de materiais bibliográficos, são consultados e verificados se
estão disponíveis na plataforma do Marketplace:

- catálogos de publicação das editoras;
- sites especializados na cadeia editorial;
- listas de obras para o ENEM e principais vestibulares do país;
- resenhas e suplementos literários de jornais e revistas;
- listas dos mais vendidos de revistas e jornais;
- sugestões dos sócios;
- relatórios de estatística de uso da coleção;
- finalistas dos prêmios Jabuti, Oceanos, Prêmio São Paulo de Literatura.

Formas de aquisição

Compra
Realizada de acordo com o fluxo de compras estabelecido em conjunto pela Gerência
da BibliON e equipe do Acervo.

Existem três modalidades de compra disponibilizadas:

Pago por uso: os recursos eletrônicos são disponibilizados para uso no catálogo da
Biblioteca (OPAC), e o pagamento é feito por empréstimo realizado. A cada
empréstimo, o valor correspondente é debitado da Instituição.

Gestão de licença: compra-se o recurso eletrônico, que fica disponível no catálogo da
Biblioteca (OPAC) por um tempo determinado, ou até atingir o número máximo de
empréstimos permitidos pela licença adquirida. Em geral, são dois anos ou até
completar os 26 empréstimos. Cumprindo uma das duas condições, o recurso
eletrônico é automaticamente retirado de circulação, fazendo-se necessária nova
compra de licença.

Perpétua: compra do recurso sem limitação de tempo de uso ou número específico de
empréstimos.

Inserção
Catalogação de material próprio da Instituição, como Notas de Bibliotecas, vídeos e
podcast produzidos pela SP Leituras.



Doação
As doações de recursos eletrônicos serão aceitas pela biblioteca, desde que a equipe
técnica as considere pertinentes ao acervo e estejam dentro dos critérios
estabelecidos pela biblioteca, descritos nesta Política.
Obras produzidas com recursos de leis de incentivo estão sujeitas aos mesmos
critérios de recebimento e avaliação.

Critérios de doação

A BibliON avalia doações dos recursos eletrônicos a partir do envio prévio do arquivo
para publicação, através do e-mail acervo@biblion.org.br. A resposta será enviada em
até cinco dias úteis.
Se a doação for aceita, será enviado o Termo de Licenciamento de Direitos Autorais e
Outras Avenças, que deverá ser assinado e devolvido à Biblioteca pelo e-mail
acervo@biblion.org.br .
A BibliON aceita, preferencialmente, a doação de livros infantis e de literatura cujas
edições estejam atualizadas segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
instituído pelo Decreto nº 6.583, de 29/09/2008.

Critérios para não recebimento de doações

- Obras com conteúdo ultrapassado;
- Livros com ortografia anterior à vigência do Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, instituído pelo Decreto nº 6.583, de 29/09/2008. Serão avaliados livros
anteriores a essa data, desde que, façam parte da formação e/ou manutenção de
coleção específica, de interesse da Biblioteca;
- Obras didáticas, publicações religiosas e de caráter político-partidário, obras de
publicação periódica; ou obras com conteúdo desatualizado;
- Biografias de personalidades públicas ou do mundo empresarial que não tenham
notório valor histórico ou literário;
- Publicações de caráter corporativo ou institucional, tais como manuais, catálogos,
anuários, anais, relatórios, cujo interesse seja restrito a segmentos de mercado,
categorias profissionais, associados de entidades, sindicatos, imprensa e
organizações públicas e/ou privadas;
- Obras que não preencham os requisitos mínimos de qualidade editorial;
- Obras que não identifiquem claramente autores ou editores responsáveis;
- Obras que tenham conteúdo discriminatório ou preconceituoso, sob todas as formas.

A Biblioteca não emite parecer sobre o conteúdo das obras recebidas.

Descarte
Processo pelo qual o material, após avaliação ou licença do recurso eletrônico é
cumprida, é retirado da coleção.
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Critérios
- Fim da licença adquirida do recurso eletrônico
- Mudança de oferta da licença oferecida pela editora detentora dos direitos.

Recursos eletrônicos disponibilizados na modalidade Pago Por Uso que
passarão para outra forma de aquisição são retirados do catálogo, podendo ser
adquiridos pela nova forma oferecida de licença.

Sugestão de sócio
Para que a sugestão seja aceita, é necessário que atenda o perfil do acervo da
BibliON, e esteja disponível nos mercados de editores associados à BibliON.
A quantidade limite de sugestões de compra para análise é de 1(um) título por pessoa
a cada semana. Caso trate-se de uma coleção, a contagem será feita por livro e não
pelo título da coletânea.
As aquisições estão sujeitas à disponibilidade orçamentária.

Avaliação da Coleção
Deverá ser feita uma avaliação da coleção da biblioteca de forma sistemática para se
determinar o valor e adequação da coleção em função dos objetivos da instituição,
possibilitando estabelecer diretrizes para a aquisição e descarte.

Critérios
- sugestões dos sócios;
- estatísticas de utilização do material.

Revisões e Alterações da Política de
Desenvolvimento de Coleções
A política de Desenvolvimento de Coleções deverá ser revisada anualmente, com a
finalidade de garantir a sua adequação aos usuários e objetivos da BibliON.
Ocorrências não previstas nesse documento serão avaliadas pelo setor de Acervo,
juntamente com a diretoria da BibliON.
Esta política entra em vigor a partir de sua aprovação junto à diretoria da SP Leituras.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.



biblion.org.br

contato@biblion.org.br


