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POLÍTICA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DA FUNEPE
ATRAVÉS DE DOAÇÕES
Aos usuários
(professores, alunos, funcionários e comunidade)
Assunto: política de aquisição de material bibliográfico da funepe através de doações
Prezados,
1 – É necessário enviar uma relação do material bibliográfico a ser doado para o e-mail:
biblioteca@funepe.edu.br, contendo:
. nome do autor
. título da obra
. ano de edição
2 – A relação do respectivo material é avaliado de acordo com os critérios a seguir:
. valor intrínseco da obra: relevância ao plano de ensino acadêmico e às linhas gerais de pesquisa
. evitar duplicação: material já existente no acervo, com a finalidade em função do uso
. valor extrínseco da obra: condição física do material, estado de conservação e mutilações
. ano de edição: temporalidade da obra
3 – Não serão aceitas:
. doações que possuam exigências adicionais para sua incorporação ao acervo
. obras em mau estado de conservação
. obras mutiladas (faltando páginas ou capítulos)
. obras didáticas em nível fundamental e médio
. apostilas e livros xerocados
. jornais e revistas não-científicas
. periódicos disponíveis em plataformas gratuitas
. materiais não compatíveis com uma biblioteca acadêmica
4 – Todas as medidas, que à princípio parecem complicadas e burocráticas, são critérios adotados para se
evitar “faxinas de final de ano”, acarretando um trabalho exaustivo e inútil para a biblioteca, com riscos de
contaminação do seu acervo (mofos, insetos e traças).
Após a avaliação da relação em questão, o doador deverá preencher e assinar o Termo de Doação da
biblioteca da FUNEPE, no ato da entrega do material.

4 – INFORMAÇÕES
Biblioteca FUNEPE: https://www.funepe.edu.br/site/biblioteca/
Facebook: Biblioteca FUNEPE
Telefone FUNEPE: (18) 3654-7690
WhatsApp da Biblioteca: (18) 99101-8703
E-mail: biblioteca@funepe.edu.br
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