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Aos docentes da Universidade Federal de Jataí/UFJ

Orientações para indicação de bibliografias nos Projetos Pedagógicos dos Cursos

Este documento foi elaborado no intuito de orientar os docentes acerca das bibliografias indicadas nos

Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos,  tendo  como base  o  Instrumento  de  Avaliação  de  Cursos  Presencial  e  a

Distância do Ministério da Educação (MEC). As orientações a seguir, contribuirão para a qualidade dos acervos,

para o atendimento das demandas da comunidade acadêmica, bem como para obtenção de melhores conceitos

quando das avaliações do MEC.

Separe bibliografia básica de bibliografia complementar em cada Componente Curricular

  Indique 3 títulos de livros para bibliografia básica e 5 títulos para bibliografia complementar (impressos

ou eletrônicos gratuitos) 

O instrumento de avaliação do MEC, atualizado em 2017, retirou os parâmetros quantitativos relacionados

aos acervos bibliográficos.  No entanto,  recomendamos que seja seguida a orientação contida no instrumento

anterior para que sejam indicados 3 títulos na bibliografia básica e 5 títulos na bibliografia complementar. 

Esse  parâmetro  contribui  para  melhor  atendimento  das  demandas  referentes  à  compra  de  material

bibliográfico,  haja  vista  a  escassez  de  recursos  destinados  a  essa  finalidade.  Quanto  mais  títulos,  maior  a

demanda de recursos para compra e menor a possibilidade de adequação do acervo a médio prazo.

  Consulte a disponibilidade da obra no mercado editorial

Não  é  possível  adquirir  obras  que  encontram-se  esgotadas  ou  que  não  possuem  novas

impressões/edições  previstas.  Para  consultar  se  obra  existe  no  mercado  editorial,  recomendamos  que  seja

verificada a disponibilidade no site da editora.

  Evite repetição de títulos em mais de uma disciplina

De acordo com o Instrumento do MEC, o NDE deve existir compatibilidade 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,  para  cada  bibliografia  básica  e  complementar  do  Componente

Curricular. 
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Ou  seja,  se  a  bibliografia  se  repetir  em  vários  períodos  a  demanda  de  uso  é  maior  e  consequentemente

demandará aquisição de um maior número de exemplares do mesmo título no acervo.

  Atente-se aos títulos utilizados em mais de um curso

Isso  impacta  na  aquisição  de  exemplares  que  devem  estar  disponíveis  no  acervo  (deverá  haver

exemplares suficientes para a quantidade de vagas oferecidas em cada curso). Caso o título faça parte do PPC de

outro  curso e seja  indispensável  que conste  no PPC do seu curso,  avalie  a possibilidade de indicá-lo como

bibliografia complementar.

  Não referencie capítulos de livros

O processo de aquisição não realiza a compra de capítulos, mas sim da obra completa. A comissão de

avaliação do MEC vai considerar a existência do título no acervo e não a do capítulo. 

  Referencie  títulos  de  obras  online  (links  ou referências  de  sites)  preferencialmente  na  bibliografia

complementar

 Referencie  artigos de periódicos preferencialmente na bibliografia complementar

As bibliotecas não possuem nenhuma assinatura de periódico, apenas o acesso ao Portal de Periódicos

da Capes, por isso é importante se certificar da disponibilidade de acesso ao artigo indicado. Verifique se o artigo

está disponível gratuitamente ou se existe no acervo da biblioteca. Na referência, lembre-se de incluir o link de

acesso ao material e a data de acesso.

Não referencie um título de periódico, detalhe sempre o artigo.

  Consulte se os títulos que serão indicados já existem no acervo da biblioteca

Ao consultar se o título existe no acervo da biblioteca, atente-se em relação a quantidade disponível. Evite

incluir títulos que possuam um único exemplar e não esteja disponível para compra no mercado editorial, pois em

caso de perda do exemplar não haverá possibilidade de reposição.

Para consulta ao nosso catálogo acesse o site  https://sophia.bc.ufg.br/ escolha a biblioteca do Campus

que o curso é ofertado e realize a busca. 

https://sophia.bc.ufg.br/
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A biblioteca também poderá emitir um relatório de títulos e exemplares disponíveis, para solicitar entre em

contato com a equipe de bibliotecários.

 Indique preferencialmente a última versão do título

É  importante  manter  as  referências  do  PPC  atualizadas.  Mesmo  que  a  biblioteca  possua  versões

anteriores do título, opte por indicar a última edição, de acordo com a disponibilidade no mercado editorial. 

Caso seja importante manter uma edição anterior em razão do conteúdo, certifique-se de que a biblioteca

já possui o título em quantidades suficientes para a demanda.

  Padronize as referências de acordo com as normas vigentes da ABNT 6023

A padronização é importante  para que a biblioteca consiga identificar  corretamente as referências no

momento de realizar a aquisição das obras.

Exemplos de referências de acordo com a NBR 6023: 

Para livros, manuais, guias, enciclopédias e dicionários

TEIXEIRA, A. L.; KUMMER, A. Neuropsiquiatria Clínica. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2012.(autor abreviado)

BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Por amor e por força: rotinas na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

(autor por extenso)

Para teses, dissertações, monografias e TCCs no formato impresso

MARINHO, A. M. A oficialização de novas concepções para o ensino do português no Brasil. 2001. 301 f. Tese 

(Doutorado em Linguística) – Faculdade de Letras e Linguística, Universidade de Campinas, Campinas, 2001.

Para teses, dissertações, monografias e TCCs disponíveis na internet

CASTRO, Douglas Gomes Meneses Sevilha. Aplicação de um método ativo de ensino-aprendizagem no integrado

de fisiopatologia e farmacologia III. 2014. Dissertação (Mestrado em Análises Clínicas) - Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/9/9136/tde-27052015-141518/pt-br.php Acesso em: 04 jun. 2019.

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/9/9136/tde-27052015-141518/pt-br.php
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Para artigos disponíveis na internet

SCHENKEL, M. do A. O papel da política de saúde sobre as desigualdades nas regiões do Brasil. Guaju, 

Matinhos, v. 3, n. 2, p. 104-121, 2017. DOI http://dx.doi.org/10.5380/guaju.v3i2.55105. Disponível em: 

https://revistas.ufpr.br/guaju/article/view/55105/34306. Acesso em: 23 nov. 2018. (Uso do DOI, se houver, é 

obrigatório )

Para facilitar o uso da NBR 6023, indicamos a ferramenta MORE (Mecanismo On-line para Referências)

que  possibilita  a  geração  de  referências  com  base  na  ABNT  NBR  6023,  disponível  através  do  link:

http://www.more.ufsc.br/.

A equipe de bibliotecários, em especial a Seção de Desenvolvimento de Coleções de nossas bibliotecas,

estão à disposição para auxiliar os docentes nesse processo. 

Contatos:

Seção  de  Desenvolvimento  de  Coleções  –  e-mail:  colecoes  .  bsrej  @  ufg  .  br   (Bibliotecária  responsável:  Eliane

Vanessa da Costa Torres)

Coordenação  das  Bibliotecas  –  e-mail:  coordenacao.  bsrej  @  ufg  .  br  (Bibliotecário  responsável:  Dênis  Junio  de

Almeida)

Telefones: 3606-8261/ 3606-8260
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