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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº10/2015, de 31 de julho de 2015 

 

Altera a Instrução Normativa Nº 4 de 2014 e dá outra 

redação para estabelecer o modelo anexo de 

formulário para sugestão de livros e periódicos. 

  

A DIRETORA ACADÊMICA DAS FACULDADES INTEGRADAS CAMÕES, no uso de suas atribuições 

conforme o disposto no Regimento Geral, e  

Considerando a Política de Desenvolvimento do Acervo da Rede de Bibliotecas Camões para aquisição, 

expansão e atualização do acervo. 

Considerando a necessidade de maior envolvimento dos professores, bem como o comprometimento 

das unidades organizacionais no gerenciamento dos recursos de informação. 

ESTABELECE: 

PROGRAMA DE SUGESTÕES PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO 

Art. 1° As sugestões deverão ser feitas em formulário próprio impresso e disponível no balcão de 

atendimento ou em formulário on-line disponibilizado na página da Biblioteca, conforme Anexo. 

Art. 2° As sugestões dos Professores serão encaminhadas à Biblioteca em formulário próprio e 

impresso, assinado pelo  Coordenador  do Curso ou pela Direção Acadêmica. 

Parágrafo único: Estas terão prioridade na escolha de novas aquisições para compra e devem ser 

pertinentes ao conteúdo das disciplinas específicas do curso/programa da IES. 

Art. 3° Os demais integrantes da comunidade acadêmica (estudantes e funcionários) que utilizam as 

bibliotecas da IES também poderão fazer sugestões de materiais bibliográficos. 

Art. 4° Os livros mais usados serão acrescidos de novos exemplares, desde que comprovada demanda 

do mesmo por meio de estatísticas de uso. 

Art. 5° O acervo passará por atualização periódica conforme a demanda apresentada. 

 

Esta normativa entra em vigor  após aprovação pelo CONSUP. 

 

Curitiba, 10 de julho de 2015 

_____________________________ 

Profª MSc. Naura Nanci Muniz Santos 

Diretora Acadêmica 
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ANEXO 

 

 

 

 

     

FORMULÁRIO PARA NOVAS AQUISIÇÕES 
  SUGESTÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS  

 

Tel: (    )   _______________________ e-

mail:_____________________________________________________________ 

Nome: 

______________________________________________________________________________________

_______ 

Vínculo: ESTUDANTE (   )   PROFESSOR (   )   FUNCIONÁRIO (   )   OUTROS (   ) 

Curso:___________________________Disciplina:_____________________________________________

____________ 

Título da obra: 

______________________________________________________________________________________ 

Autor/Org.:____________________________________________________Editora:__________________

____________   Edição:________   Ano: 

_____________Comentários:______________________________________________________ 

 

 

 


