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Circular BCE 04/2016    Em 28 de janeiro de 2016 

 

Para: Dirigentes dos centros de custo da FUB 

Assunto: Procedimentos para solicitação de assinatura/renovação de bases de dados 

 

Senhores Decanos e Diretores,  

 

Informamos que as assinaturas/renovações de bases de dados serão efetuadas pela Biblioteca 

Central. Para tanto, o interessado deverá manifestar à BCE seu interesse na assinatura da base 

de dados e a disponibilização do Trial, que por sua vez, entrará em contato com o fornecedor 

da mesma. A BCE elaborará documento de avaliação do Trial, o qual deverá compor o 

processo. 

Para primeira assinatura de base de dados, o processo deve ser encaminhado a BCE, contendo 

os seguintes documentos: 

• Memorando da unidade/centro de custo com a solicitação (conforme modelo 

padrão da cartilha de compras vigente); 

• Análise e aprovação pelo Colegiado da unidade; 

• Justificativa que comprove a importância dos conteúdos da base de dados para 

o ensino e pesquisa na área; 

• Avaliação da comunidade por meio de disponibilização de Trial (a ser anexado 

pela BCE); 

• Nota de dotação com o valor e a origem da verba destinada à assinatura da 

base de dados, no caso de ser usada a verba do próprio departamento. 

 

No caso de renovação de assinatura de base de dados, que poderá ser feita por até 5 anos por 

meio de Termo Aditivo, o processo deve ser encaminhado a BCE, contendo os seguintes 

documentos: 
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• Memorando da unidade/centro de custo com a solicitação de renovação 

(conforme modelo padrão da cartilha de compras vigente); 

• Análise e aprovação pelo Colegiado da unidade; 

• Justificativa que comprove a importância dos conteúdos da base de dados para 

o ensino e pesquisa na área; 

• Avaliação da estatística de uso pela comunidade (a ser anexado pela BCE); 

• Nota de dotação com o valor e a origem da verba destinada à renovação da 

base de dados, no caso de ser usada a verba do próprio departamento. 

 

Esclarecemos que a cada 5 anos, um novo processo de assinatura deverá ser aberto, no 

entanto, não será necessária a avaliação por meio de Trial. 

 

As solicitações deverão ser encaminhadas via UnBDoc à Biblioteca Central, com os 

documentos supracitados. 

 

 

 [original assinado] 

Emir José Suaiden 
Diretor da BCE/UnB 


