
  

EDITAL Nº 01 BCE-DEG/2018

 

PROCESSO Nº 23106.019623/2018-19

 

EDITAL 01/2018

BCE-DEG
 

O Sistema de Bibliotecas da UnB - SiB-UnB, por meio da Biblioteca Central (BCE) e o Decanato
de Graduação - DEG, tornam público edital de aquisição de material bibliográfico para atender a
demanda de adequação do acervo bibliográfico da BCE e bibliotecas setoriais de acordo com a
bibliografia básica e complementar dos cursos de graduação com avaliação programada para o
ano de 2018.

1. DO OBJETO

1.1 A fim de propiciar a aquisição de material bibliográfico relevante para os cursos de
graduação a BCE reservou 50% do seu orçamento de 2018 para este fim.

1.2 O pedido de compra deste edital seguirá a variação da IN BCE N.05/2016 explicada no
item 5 deste edital.

1.3 Os recursos não-utilizados serão remanejados para outras despesas da BCE, como
bases de dados multidisciplinares e atualização temática do acervo geral, entre outras,
conforme orientação do DPO.

1.4 Os cursos de graduação sem previsão de avaliação podem enviar pedidos de compra
no mesmo modelo deste edital, anexando ao pedido a Dotação Orçamentária própria ou
exposição de motivos para apreciação da comissão BCE/DEG/DPO. Os demais pedidos
de compra de material bibliográfico devem seguir o disposto na Instrução Normativa BCE N.
05/2016.

2. DOS REPRESENTANTES

2.1 Para todos os efeitos deste edital os cursos de graduação serão representados pelo seu
coordenador ou seu representante especialmente designado; o SiB-UnB será representado
pela BCE-DSC - Divisão de Seleção e Compras e o DEG será representado pela DTG/CP-
Coordenação Pedagógica.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Os cursos de graduação com previsão de avaliação no ano de 2018 são:

3.1.1 Terapia Ocupacional - FCE

3.1.2 Serviço Social - Diurno

3.1.3 Saúde Coletiva - FCE

3.1.4 Museologia
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3.1.5 Medicina Veterinária

3.1.6 Medicina

3.1.7 Gestão de Políticas Públicas

3.1.8 Fisioterapia - FCE

3.1.9 Farmácia - Darcy Ribeiro - Noturno

3.1.10 Farmácia - Darcy Ribeiro - Diurno

3.1.11 Farmácia - FCE

3.1.12 Estatística

3.1.13 Enfermagem - FCE

3.1.14 Educação Física - Bacharelado

3.1.15 Comunicação Organizacional

3.1.16 Comunicação  Social - Audiovisual

3.1.17 Ciência Política

3.1.18 Biblioteconomia

3.1.19 Artes Visuais - Bacharelado

3.1.20 Artes Cênicas - Bacharelado

3.2 Documentos necessários:

3.2.1 Ata de aprovação da referida bibliografia em reunião de colegiado.

3.2.2 Bibliografia básica e complementar das disciplinas (Unidades Curriculares)
obrigatórias do curso conforme modelo (anexo A).

3.2.3 A BCE-DSC fará o cálculo de exemplares de cada título indicado que não estiver
disponível no acervo. Não é necessário indicar a quantidade de exemplares de cada
obra mas todas as sugestões serão apreciadas pela BCE-DSC.

 

4. DA BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS

4.1 Para participar deste edital o representante do curso deve enviar a bibliografia de todas
as disciplinas obrigatórias conforme disposto no modelo (anexo A), contendo código e nome
da disciplina, bibliografia básica e complementar. Cada um dos livros indicados nas
referidas bibliografias deve ser acompanhado dos seguintes dados em seus respectivos
campos: deve  Autor, Título, Editora, Ano de publicação,  ISBN. É indispensável enviar a ata
da reunião de colegiado que aprovou as indicações.

4.2 Recomenda-se que, ao atualizar a bibliografia de sua disciplina,  o docente verifique se
os títulos indicados constam no catálogo do SiB-UnB de modo indicar eventuais novas
edições. Além disso,  recomenda-se que também verifique se os livros e edições indicados
estejam disponíveis no mercado livreiro por meio de consultas  em catálogos de grandes
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livrarias. Ressalta-se que não é possível adquirir livros fora de catálogo (títulos ou edições
esgotadas não estão a venda nas livrarias).

4.3 A UnB é participante ativa do movimento de Acesso Aberto e, portanto, recomenda-se
fortemente que os docentes indiquem e utilizem livros digitais de acesso aberto, tais como
os disponibilizados em Repositórios Institucionais, SciELO Livros e editoras universitárias
brasileiras e estrangeiras que disponibilizam livros digitais gratuitamente. Para saber mais
sobre essas fontes de informação entre em contato com o Setor de Referência da BCE.  

4.4 Em razão de questões relacionadas com direitos autorais, livros digitais de acesso
restrito podem ser indicados desde que façam parte de coleções ou bases de dados
assinadas pela BCE . Para saber mais sobre essas fontes de informação entre em contato
com o Setor de Referência da BCE  

4.5 Não é possível indicar como bibliografia materiais encontrados na internet, sem
comprovação de origem e direito de acesso.

4.6 Esta comissão reconhece e valoriza a liberdade da prática docente em sala de aula.
Nesta prática o docente pode indicar partes de livros, artigos, apostilas e até sites para suas
aulas, compondo assim seu material didático, dinâmico e personalizado. A bibliografia, por
sua vez, deve refletir o indispensável ao aluno que deseja cursar aquela disciplina. Este são
os livros clássicos (bibliografia básica) e atualizações, interdisciplinaridades e/ou
ramificações (bibliografia complementar) daquela área ou assunto. É a primeira fonte de
pesquisa indicada ao discente.

 

5. DO PROCESSO DE COMPRA

5.1 Ao participar deste edital os representantes concordam com a variação da IN BCE N.
05/2016 descrita a seguir:

5.1.1 O coordenador do curso ou seu representante designado deve abrir um processo SEI
para enviar os documentos indicados no item X.X deste edital. necessários e um email com
a planilha de bibliografia;

5.1.2 A BCE-DSC analisa e retorna o processo com relatório de sugestão de pedido de
compra com especificação das quantidades de exemplares adequadas e as edições mais
recentes de cada título não disponível no acervo.

5.1.3 Curso aprova e/ou modifica a relação e retorna processo com um relatório dos itens
incluídos no SIMAR.

5.1.4 A BCE-DSC fará cotação e o pedido de compra junto aos fornecedores regularmente
licitados.

5.1.5 Após o recebimento dos exemplares adquiridos por compra, a BCE-DSC  realiza sua
catalogação, atualiza o relatório Visita MEC, adiciona no processo SEI e retorna o processo
para o curso e DTG/CP.

 

6. DOS PRAZOS E ANEXOS

6.1 Para otimizar a gestão dos recursos e minimizar os riscos inerentes ao processo de
compra dos itens indicados, coordenadores ou  representantes dos cursos devem enviar a
documentação via SEI para a unidade BCE-DCol-Seleção até o dia 31 de Março de 2018.
Sugestões, recomendações, dúvidas ou demais informações devem ser enviadas neste
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mesmo processo, por meio de despacho.

6.2 A planilha de bibliografia das disciplinas deve ser enviada também por email
para selecao@bce.unb.br, em formato Excel.

6.3 Cursos que não enviarem a documentação necessária até o prazo explicitado no item
6.1 não serão atendidos por este edital.

6.4 Acompanha este edital o anexo A - planilha de modelo de bibliografia básica e
complementar das disciplinas.

 

7. DOS CASOS OMISSOS

7.1 Os casos omissos, incluindo  cursos que eventualmente possam vir a ser avaliados no
ano corrente mas não foram citados neste edital, serão apreciados pela comissão conjunta
SiB-UnB/DEG/DPO.

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 28/02/2018, às 15:33, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Antonio Andrade de
Freitas, Decano(a) do Decanato de Ensino de Graduação, em
28/02/2018, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2199781 e o código CRC 52AB9E08.

Referência: Processo nº 23106.019623/2018-19 SEI nº 2199781
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ANEXO A - Planilha de modelo de bibliografia básica e complementar das disciplinas

Campus:

Bibliografia Básica Bibliografia Complementar

Autor Editora Ano ISBN Autor Título Editora Ano ISBN

123123 Disciplina  1

UnB 2017 Saraiva 2018

Saraiva 2017 ? ?

? ? ? ?

? ?

? ?

456456 Disciplina 2

2015 SMITH, B. Oxford 2018

Abril 2014 ? ?

SMITH, A. Cambridge 2017

Nome do 
curso:

Código da 
disciplina

Nome da 
disciplina Título: 

subtítulo

SILVA, 
José.

O melhor 
livro desse 

assunto.

97885xxxxxxx
xx

PENHA, 
Maria da.

Uma atualização 
da área.

97885xxxxxxx
xx

PENHA, 
Maria da.

O mais 
clássico 

livro dessa 
área.

97885xxxxxxx
xx

SOUSA. M. 
R. de

No dia que fui 
mais feliz: 

ensaios

97885xxxxxxx
xx

SOUSA, M. 
R. de

Essa área é 
baseada 
nestes 

escritos: 
um 

compilado.

97885xxxxxxx
xx

SOUSA. M. 
R. de

No dia que fui 
mais feliz: 

ensaios

97885xxxxxxx
xx

SOUSA. M. 
R. de

No dia que fui 
mais feliz: 

ensaios

97885xxxxxxx
xx

SOUSA. M. 
R. de

No dia que fui 
mais feliz: 

ensaios

97885xxxxxxx
xx

SILVA, 
José.

Amanhã é 
um novo 

dia.

Casa da 
Palavra 

Portuguesa

978xxxxxxxxx
xx

Uma atualização 
da área.

978xxxxxxxxx
xx

SOUSA, M. 
C.

Só por hoje 
não...

97885xxxxxxx
xx

SOUSA. M. 
R. de

No dia que fui 
mais feliz: 

ensaios

97885xxxxxxx
xx

Today is a 
new day!

978xxxxxxxxx
xx
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Centro de custo:  Seleção

 

O Diretor do Sistema de Bibliotecas da UnB  (SiB-UnB) torna público o resultado do edital 01
BCE-DEG (2199781).

1 Os cursos abaixo relacionados enviaram a documentação pedida e serão atendidos na forma
especificada neste edital:

1.1 Comunicação Organizacional - SEI 23106.030574/2018-67

1.2 Medicina - SEI 23106.034980/2018-07

1.3 Saúde Coletiva (FCE) - SEI 23106.036628/2018-06

1.4 Estatística - SEI 23106.036165/2018-74

1.5 Artes Cênicas - SEI 23106.036756/2018-41

1.6 Colegiado de Bases Biológicas e da Saúde (tronco comum da FCE) -
 SEI 23106.037216/2018-85

1.7 Ciência Política - SEI 23106.042033/2018-81

1.8 Comunicação AudioVisual - SEI 23106.036768/2018-76

1.9 Gestão de Políticas Públicas - SEI 23106.036387/2018-97

1.10 Biblioteconomia - SEI - 23106.044532/2018-11

1.11 Museologia - SEI 23106.043930/2018-11

1.12 Enfermagem FCE - SEI 23106.046158/2018-81

2 Os cursos abaixo relacionados foram enquadrados como casos omissos por não constarem na
relação original ou por terem tido a visita prevista dispensada, e também serão atendidos:

2.1 Farmácia (Darcy) - SEI 23106.034791/2018-26

2.2 Fisioterapia (FCE) - SEI - 23106.034317/2018-02

2.3 Medicina Veterinária - SEI 23106.039028/2018-91

2.4 Administração - SEI 23106.035749/2018-22

2.5 Fonoaudiologia (FCE) - SEI 23106.036727/2018-80

2.6 Terapia Ocupacional (FCE) SEI 23106.036256/2018-18

2.7 Comunicação Jornalismo -  SEI 23106.036902/2018-39

3 A Biblioteca Central não recebeu a documentação dos cursos Educação Física, Artes Visuais e
Farmácia (FCE), portanto, não é possível atendê-los na forma deste edital.

Despacho BCE / FDA / SEL 2445666         SEI 23106.019623/2018-19 / pg. 6



Em 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 04/05/2018, às 16:21, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2445666 e o código CRC A6DB3997.

Referência: Processo nº 23106.019623/2018-19 SEI nº 2445666
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HISTÓRICO

Em 2018, de forma experimental, a BCE em parceria com o DPO e o
DEG lançou seu primeiro edital de aquisições, para atender a bibliografia dos
cursos de graduação. Essa iniciativa visava identificar e preencher as lacunas no
acervo que pudessem existir além de procurar garantir boas avaliações dos
cursos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. Para
tanto era necessário levantar qual era a necessidade real dos cursos e
providenciar a aquisição dos itens não-existentes no acervo do SIB-UnB.

Os participantes do edital foram orientados que as unidades
curriculares (disciplinas) informadas comporiam o documento Relatório Visita
MEC - na versão preliminar antes da aquisição -  e  na versão definitiva após as
entregas. Dessa forma a BCE previa o atendimento à necessidade do Núcleo
Docente Estruturante dos cursos que tem previsão de receber uma visita de
avaliação, conciliando o bom desempenho na avaliação e a disponibilidade
prévia da bibliografia aos alunos.

A prioridade orçamentária para os cursos com visita de avaliação
prevista se deu pela limitação de recursos mas todos os cursos que
responderam ao edital puderam ser atendidos após avaliação da exposição de
motivos dos solicitantes. O prazo inicial para envio da documentação foi
estendido para o dia 15 de Abril de 2018 em função de problemas técnicos no
SEI e relatos de coordenadores que não conseguiram realizar reunião de
colegiado em tempo hábil para atendimento do primeiro prazo.

O registro da solicitação dos itens resultantes da análise da BCE no
SIMAR não foi exigido nesta ocasião pois estava em processo de substituição
pelo SIPAC e registrando muita instabilidade operacional.

Segundo os instrumentos de avaliação do SINAES toda bibliografia
de uma disciplina deve estar catalogada no sistema de gerenciamento de
bibliotecas da Instituição; tombada junto ao Patrimônio e disponibilizada a
todos os alunos. Infelizmente não seria viável realizar estes procedimentos com
o material didático de cada docente, a cada semestre, e procurando respeitar as
diretrizes de desenvolvimento de acervo do SiB-UnB foi acordado que somente
seriam aceitos como indicação de bibliografia (básica ou complementar)
somente obras bibliográficas, com ISBN.

Por ocasião do atendimento deste edital procuramos considerar a
seguinte proporção de exemplares para atendimento às disciplinas:

Básica - 1 exemplar para cada 4 vagas anuais ou mais a
depender da estatística de uso de edições anteriores no
acervo do SiB-UnB;

Complementar - 2 exemplares de cada título indicado.

Como ação de contingência para o Desenvolvimento de Coleções e
para promover o acesso prolongado das obras digitais indicadas em bibliografias
pedimos a compra de ao menos 1 exemplar de cada livro digital sem
correspondência no acervo impresso do SiB-UnB. O acesso aos livros digitais
presentes em bases de dados, como a Minha Biblioteca por exemplo, se
dá somente pela duração da assinatura e a BCE não pode garantir que as
assinaturas sejam sempre renovadas, por questões orçamentárias. Questões de
Direito Autoral também podem influenciar na oferta de títulos nas bases de
dados portanto procuramos garantir o acesso mínimo às obras indicadas em
bibliografias de disciplinas.

Apesar das bibliotecas da UnB trabalharem em regime de sistema
unificado, onde toda a comunidade acadêmica pode utilizar os serviços de todas
as bibliotecas livremente, os exemplares destinados às bibliotecas setoriais
foram comprados também para o acervo da BCE com a intenção de promover o
acesso intercampi aos títulos e melhorar a cobertura temática deste acervo nos
campus Darcy Ribeiro na proporção bibliografia básica +2 exemplares para BCE
e bibliografia complementar +1 exemplar para BCE. Dos exemplares pedidos
no curso de Medicina incorporamos ao menos 1 exemplar ao acervo do SiB-UnB
no Hospital Universitário para atender aos alunos em residência.

Os cursos atendidos pelo edital, e seus respectivos processos, estão
relacionados no documento 2445666.
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RESULTADOS

Atendendo à este edital a BCE investiu R$613.677,90 em livros
nacionais e internacionais para o acervo do SiB-UnB, incorporados aos
acervos da Biblioteca Central, da biblioteca HUB e da biblioteca da Faculdade da
Ceilândia. Atendemos a bibliografia informada de 19 cursos de graduação,
totalizando 378 disciplinas cadastradas e 2949 exemplares incorporados.

Os maiores pedidos em R$, foram: 

Estimado: Medicina, R$ 202.482,50.

Cotado: Medicina, R$ 133.603,64.

Realizado: Medicina, R$ 130.377,99.

Os maiores pedidos, em quantidade de exemplares, foram:

Estimado: Terapia Ocupacional (FCE), 458 exemplares.

Cotado: Medicina, 394 exemplares.

Realizado: Medicina, 384 exemplares.

Os menores pedidos, em R$, foram:

Estimado: Ciência Política, R$ 1.192,00.

Cotado: Ciência Política, R$ 774,14.

Realizado: Ciência Política, R$ 774,14.

Os menores, em quantidades de exemplares, foram:

Estimado: Ciência Política, 24 exemplares.

Cotado: Ciência Política, 19 exemplares.

Realizado: Ciência Política, 19 exemplares.

Notamos que alguns cursos não enviaram a bibliografia completa ou
de todas as disciplinas do seu fluxo mas cadastramos o que foi informado nos
respectivos processos, sem consultar o MatrículaWeb ou outras fontes públicas
de informação, por entender que tais disciplinas podem estar em situação de
atualização de bibliografia, não temos como garantir a relevância das
informações, além de não termos acesso aos processos de aprovação das
mesmas em Colegiados e Conselhos. Portanto os resultados deste edital não se
traduzem em indício de cobertura do acervo segundo as bibliografias mas
ensejam um estudo bibliométrico apropriado.

Percebemos problemas técnicos na apuração do total de exemplares
recebidos segundo o sistema Pergamum e portanto auferimos estes casos de
acordo com os respectivos processos SEI de ateste de notas fiscais.

Nos gráficos abaixo, e na tabela 4023428, os Valores e Exemplares
Estimados refletem o preço praticado nas livrarias online no momento de
seleção de cada item para formação do pedido de compra, que foi anexado ao
respectivo processo SEI. Em termos práticos, se fossemos adquirir diretamente
com livrarias esse seria o preço encontrado, sem considerar fretes, descontos e
promoções. Quando não encontramos um livro disponível no mercado marcamos
o item com preço estimado de R$ 1,00 afim de tentar cotação com os
fornecedores esgotando as possibilidades de atendimento. Os Valores e
Exemplares Cotados refletem o preço praticado após aplicação dos contratos
vigentes com fornecedores de livros nacionais e importados e os Valores e
Exemplares Realizados refletem as entregas propriamente realizadas à BCE. Os
Valores e Exemplares Realizados se traduzem em somente os que foram de fato
entregues, portanto catalogados, disponibilizados ao público e atestados para
pagamento.

A diferença de quantidade entre exemplares Estimados e Cotados se
deve principalmente à disponibilidade dos mesmos no mercado livreiro e
diferença entre Cotados e Realizados reflete mudança na disponibilidade dos
títulos nos editores e distribuidores após a cotação dos pedidos pelos
fornecedores.
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Gráfico 1 - Pedido médio em R$. Reflete a média simples dos valores de cada
curso nas fases Estimado, Cotado, Realizado para livros nacionais e

internacionais. Fonte: Própria, 2019.

Gráfico 2 - Pedido médio, em exemplares, para cada curso. Reflete a
média simples da quantidade de exemplares para cada curso nas fases
Estimado, Cotado e Realizado para livros nacionais e internacionais. Fonte:
Própria, 2019.

Gráfico 3 - Valor médio, em R$, de cada exemplar nas fases Estimado, Cotado e
Realizado. Reflete a média simples de valores/exemplares para livros nacionais

e importados. Fonte: Própria, 2019.
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No gráfico 1 a queda abrupta entre os valores Estimado e Cotado se
deve tanto ao desconto aplicado (livros nacionais) quanto à disponibilidade real
dos títulos nas editoras. Ao combinar o gráfico 1 e o gráfico 2, excluindo a
diferença de exemplares, podemos notar a economia de recursos entre os
valores praticados no mercado livreiro e aqueles cotados pelos fornecedores
licitados. A diferença entre os valores Cotado e Realizado se deve somente ao
não-fornecimento de exemplares anteriormente Cotados, por esgotamento nas
editoras. O gráfico 3 demonstra a diferença média dos valores nas três fases,
demonstrando que os exemplares não-atendidos entre as fases Cotado e
Realizado eram mais caros que os atendidos, elevando a média na coluna
Realizado.

Segue abaixo quadro explicativo que relaciona os valores e
exemplares estimados e os de fato realizados (recebidos e pagos pela
instituição). Para calcular a variação percentual entre às necessidades
identificadas no cadastro junto à BCE (Estimado) e as aquisições propriamente
realizadas (Realizado) utilizamos a seguinte fórmula, onde resultados positivos
indicam aumento em relação aos valores iniciais e resultados negativos indicam
o não-atendimento, em % :

Valores:

((Valor Final - Valor inicial) / Valor inicial) * 100

Exemplares:

((Quantidade Final - Quantidade Inicial) / Quantidade Inicial) * 100

 

 

Taxa de atendimento/curso (ESTIMADO x REALIZADO), em %

Curso Campus
Nacional Internacional

Valores Exemplares Valores Exemplares
Comunicação Organizacional Darcy -50,09 -24,08 216,95 0,00
Medicina Darcy -38,42 -8,08 -4,68 -9,09
Saúde Coletiva Ceilândia -51,24 -38,04   
Estatística Darcy -30,78 -14,61 -51,06 -29,72
Artes Cênicas Darcy -47,25 -37,09 22,75 -33,33
CBBS Ceilândia -38,58 -16,07 51,48 0,00
Ciência Política Darcy -35,06 -20,83   
Audiovisual Darcy -34,88 -30,73 5,61 -31,91
GPP Darcy -53,21 -37,86 33,25 0,00
Biblioteconomia Darcy -39,74 -30,10 -27,65 -15,21
Museologia Darcy -58,03 -26,26 -10,80 -23,53
Enfermagem Darcy -48,00 -28,57   
Farmácia Darcy -46,09 -12,28 -1,43 0,00
Fisioterapia Ceilândia -46,86 -25,77 -43,71 -34,09
Med. Veterinária Darcy -45,48 -35,42 -29,42 -7,35
Administração Darcy -47,15 -25,74 128,75 0,00
Fonoaudiologia Ceilândia -39,30 -21,09   
Terapia Ocupacional Ceilândia -68,93 -38,49 -11,06 -17,02
Jornalismo Darcy -66,37 -45,76   
      
 Média - % -46,86 -26,26 -3,06 -12,15

Quadro 1: taxa de atendimento por curso nas fases Estimado e
Realizado. Reflete a diferença entre o que foi apurado no cadastro das
bibliografias e o que realmente foi adquirido e incorporado ao acervo do SiB-UnB
neste edital. Fonte: Própria, 2019.

Os cursos Saúde Coletiva, Ciência Política, Enfermagem,
Fonoaudiologia e Jornalismo não tiveram indicações de títulos internacionais
para aquisição.

Notamos que, em média, 26,26% das obras nacionais solicitadas no
levantamento da BCE não puderam ser atendidas, se encontravam esgotadas,
contra a média de 12,15% das obras internacionais.

Não identificamos indícios que os percentuais de desconto
(nacionais) e acréscimo (internacionais) contratados tenham sido
desrespeitados porém - ao analisar os cursos que não sofreram perda entre o
total de exemplares pedidos e o total entregue, 0% de taxa - nota-se que a
modalidade menor acréscimo não representou economia de recursos para a
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instituição em todos os pedidos (valores marcados no quadro) mas segue sendo
adotada pela recusa dos fornecedores em participar de processos licitatórios
para livros internacionais na modalidade maior desconto.
 

PAGAMENTOS

Como estratégia de boa prática todos os processos SEI de
pagamento aos fornecedores foram relacionados aos respectivos processos SEI
de origem para facilitar o controle, acompanhamento e prestação de contas. Os
processos de pagamento são:

1. Comunicação Organizacional: 23106.128908/2018-31; 23106.138629/2018-
86; 23106.150685/2018-99 e23106.126682/2018-34.

2. M e d i c i n a : 23106.108136/2018-11; 23106.126706/2018-55;
23106.118150/2018-23; 23106.128716/2018-25; 23106.138815/2018-15 e
23106.139512/2018-10.

3. Saúde Coletiva (FCE): 23106.117986/2018-19 e 23106.129484/2018-22.

4. E s t a t í s t i c a : 23106.119334/2018-19; 23106.128739/2018-30;
23106.139349/2018-95 e 23106.139835/2018-11.

5. Artes Cênicas: 23106.129110/2018-15; 23106.138950/2018-61;
23106.146747/2018-68 e 23106.150420/2018-91.

6. Colegiado de Bases Biológicas e da Saúde (tronco comum da FCE):
23106.118000/2018-10; 23106.127702/2018-94; 23106.108108/2018-02;
23106.129102/2018-61 e 23106.139153/2018-09.

7. Ciência Política: 23106.118574/2018-98; 23106.120106/2018-83 e
23106.129014/2018-69.

8. C o m u n i c a ç ã o : 23106.126695/2018-11; 23106.128997/2018-16;
23106.139390/2018-61 e 23106.139224/2018-65.

9. Gestão de Políticas Públicas: 23106.128280/2018-74; 23106.137886/2018-
09; 23106.141751/2018-30; 23106.144826/2018-34; 23106.150692/2018-
91; 23106.000877/2019-36 e 23106.002789/2019-79.

10. B i b l i o t e c o n o m i a : 23106.126702/2018-77; 23106.129378/2018-
49;_23106.137863/2018-96;_23106.139989/2018-03; 23106.138943/2018-
69;_23106.145103/2018-52;_23106.150700/2018-07;_23106.001238/2019-
98;_23106.004243/2019-52;_23106.008303/2019-14;_23106.010930/2019-
15;_23106.014635/2019-20;_23106.024936/2019-61.

11. M u s e o l o g i a : 23106.128430/2018-40; 23106.138686/2018-65;
23106.138839/2018-74; 23106.144861/2018-53; 23106.146743/2018-80;
23106.000878/2019-81.

12. Enfermagem (FCE): 23106.129023/2018-50; 23106.146241/2018-59 e
23106.138888/2018-15.

13. Farmácia (Darcy): 23106.108127/2018-21; 23106.126686/2018-12;
23106.129010/2018-81; 23106.131968/2018-31; 23106.138930/2018-90;
23106.139243/2018-91; 23106.014672/2019-38 e 23106.052325/2019-11.

14. Fisioterapia (FCE): 23106.126678/2018-76; 23106.128137/2018-82;
23106.138875/2018-38; 23106.139181/2018-18 e 23106.141806/2018-10.

15. Medicina Veterinária: 23106.118146/2018-65; 23106.119127/2018-56;
23106.128712/2018-47; 23106.139920/2018-71 e 23106.007623/2019-49.

16. A d m i n i s t r a ç ã o : 23106.140163/2018-89; 23106.000880/2019-50;
23106.002772/2019-11; 23106.004245/2019-41;_23106.006015/2019-
17;_23106.007542/2019-49_e_23106.008155/2019-20.

17. Fonoaudiologia (FCE): 23106.137876/2018-65; 23106.144811/2018-76;
23106.146611/2018-58; 23106.150430/2018-26; 23106.002804/2019-89;
23106.036834/2019-99 e 23106.036856/2019-59.

18. Terapia Ocupacional (FCE): 23106.139965/2018-46; 23106.146114/2018-
50; 23106.001245/2019-90; 23106.002817/2019-58; 23106.004246/2019-
96; 23106.007475/2019-62; 23106.008292/2019-64 e 23106.026041/2019-
61.

19. Comunicação - Jornalismo: 23106.146176/2018-61 e 23106.022450/2019-
99.

Para atender aos pedidos de livros nacionais e importados utilizamos
os recursos em restos a pagar com o fornecedor De Olho no Livro Distribuidora
LTDA para livros internacionais e em seguida os contratos vigentes com os
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fornecedores Êxito Distribuidora e Comércio de Livros - para livros nacionais - e
Livraria Gonçalves Miranda LTDA - para livros internacionais. Ressaltamos que
não é possível para o SiB-UnB realizar compras diretas em livrarias, editoras,
associações, sebos, entidades sem fins lucrativos ou qualquer instituição que
não as regularmente licitadas para tanto ou realizar reembolsos e/ou
compensações financeiras para quem o faça.

Gráfico 4 - Participação de cada fornecedor, em %, no atendimento aos pedidos
do edital. Fonte: Própria, 2019.

Gráfico 5 - Participação de cada fornecedor, em R$, no atendimento aos pedidos
do edital. Fonte: Própria, 2019.
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Gráfico 6 - Participação de cada fornecedor em relação aos pedidos atendidos e
não-atendidos. Fonte: Própria, 2019.

 

Estes gráficos refletem a participação proporcional dos fornecedores
no atendimento aos pedidos do edital. Os fornecedores De Olho no Livro e
Livraria Gonçalves forneceram livros internacionais. O gráfico 6 mostra a
proporção de itens entregues e itens não-atendidos, considerando as cotações
realizadas e aceitas.

Todos os contratos da BCE preveem que o não-atendimento se dará
somente em caso de esgotamento dos títulos nas editoras e distribuidoras.
Notamos que a proporção de cancelamentos das entregas é pequena em relação
ao total (4,5% - De Olho no Livro; 6,5% - Gonçalves; 7,9% - Êxito) mas
preocupante uma vez que os itens haviam sido previamente cotados. Caso o
fenômeno se repita nos próximos processos recomendamos um estudo
específico para identificar as causas do não-atendimento (indicação de livros em
ponta de estoque, cotação inadequada, reequilibrio financeiro do fornecimento
específico, etc) e potenciais ações por parte da BCE.

A atualização prevista dos relatórios Visita MEC de cada curso sofreu
atraso devido à instabilidades técnicas no sistema Pergamum e redução na
equipe de colaboradores deste setor e foi concluída em Junho de 2019.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Como ação inédita e inovadora os resultados do primeiro edital
foram satisfatórios mas existem oportunidades de melhorias.

Em relação ao objetivo inicial de identificar as lacunas no acervo
para atendimento das bibliografias dos cursos de graduação, com prioridade aos
cursos com visita de avaliação agendada, obtivemos 60% de sucesso -
atendemos os pedidos de 12 cursos previstos contra a relação inicial de 20
cursos.

Das dificuldades relatadas a falta de definição institucional dos
conceitos próprios ao tema, como os termos bibliografia básica e material
didático, e a desatualização das ementas e bibliografias das disciplinas como
um todo foram as principais reclamações. Foi unânime o relato que não haveria
tempo hábil para que o coordenador do curso motivasse os docentes a se
reunirem para conversar e atualizar as mesmas para atender ao edital e não há
consenso sobre que tipo de obras podem/devem ser indicadas nas disciplinas.

Para o SiB-UnB, em especial a Coordenadoria de Desenvolvimento de
Coleções e o setor de Seleção e Aquisição da BCE, é fundamental conhecer as
bibliografias das disciplinas ministradas na UnB para oferecer um acervo
funcional, atualizado e relevante à comunidade acadêmica. Para tanto
recomendamos a oferta de ações como apresentações, oficinas, palestras e
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capacitações para os diversos Núcleos Docentes Estruturantes sobre as obras do
acervos (impresso e online); aquisições recentes como Atualizações do Acervo
além de Pesquisas de Mercado. Ações pontuais como aquisição em sebos ou
processos licitatórios dirigidos (título a título) também se apresentam como
formas de diminuir o impacto destes problemas.

Porém nenhuma das ações recomendadas substituem a necessidade
de um estudo detalhado da cobertura temporal das obras indicadas pelos
docentes, sua relação com as obras recentemente publicadas no mercado e as
obras do acervo do SiB-UnB para medir o desempenho e eficiência do acervo
além de direcionar as ações de desenvolvimento de coleções.

Notamos ainda a necessidade de investigar os motivos para não-
adesão ao edital dos cursos previstos que não entraram em contato e a adoção
das consequentes ações estratégicas para melhorar este índice.

Em 21/05/2019.

Documento assinado eletronicamente por Janaina Barcelos Resende,
Chefe do Setor de Seleção e Aquisição, em 12/08/2019, às 16:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 3870518 e o código CRC 4A70D0BB.

Referência: Processo nº 23106.019623/2018-19 SEI nº 3870518
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Compras 2018 - Acompanhamento Estimado/Cotado/Realizado MEC

Curso Campus

Estimado Seleção Cotação Compras Realizado

Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional**

Valor
Número de 
Exemplares Valor

Número de 
Exemplares Valor

Número de 
Exemplares Valor

Número de 
Exemplares Valor

Número de 
Exemplares Valor

Número de 
Exemplares

Comunicação 
Organizacional Darcy 16.629,80 299 608,00 10 8.717,26 236 1.927,08 10 8.299,43 227 1.927,08 10
Medicina Darcy 185.597,50 396 16.885,00 22 117.508,81 374 16.094,83 20 114.283,16 364 16.094,83 20
Saúde Coletiva Ceilândia 7.808,00 92 - - 5.023,00 68 - - 3.807,56 57 - -
Estatística Darcy 9.187,00 89 153.840,97 323 6.359,69 76 80.380,14 269 6.359,69 76 75.292,49 227
Artes Cênicas Darcy 9.440,00 151 4.161,00 33 5.328,08 107 6.836,36 31 4.979,20 95 5.107,64 22
CBBS Ceilândia 27.564,80 112 4.206,00 12 16.929,06 94 6.371,04 12 16.929,06 94 6.371,04 12
Ciência Política Darcy 1.192,00 24 - - 774,14 19 - - 774,14 19 - -
Audiovisual Darcy 10.585,00 179 4.675,00 47 8.284,30 144 4.937,31 32 6.893,40 124 4.937,31 32
GPP Darcy 6.312,40 103 8.451,00 37 3.733,20 81 11.261,38 37 2.953,81 64 11.261,38 37
Biblioteconomia Darcy 7.171,00 103 108.741,00 309 4.932,42 88 85.347,85 282 4.320,95 72 78.668,77 262
Museologia Darcy 7.880,50 99 6.455,00 34 3.445,68 77 6.628,45 29 3.307,30 73 5.757,84 26
Enfermagem Darcy 9.887,50 49 - - 6.398,28 49 - - 5.141,08 35 - -
Farmácia Darcy 17.000,00 57 33.308,00 14 11.089,50 55 32.830,68 14 9.164,10 50 32.830,58 14
Fisioterapia Ceilândia 40.118,00 163 21.638,00 44 23.536,30 131 18.963,62 44 21.317,69 121 12.179,26 29
Med. Veterinária Darcy 15.629,00 48 47.767,00 68 11.422,71 48 33.714,69 63 8.521,31 31 33.714,69 63
Administração Darcy 12.980,70 101 7.272,00 21 7.491,48 80 16.634,61 21 6.860,48 75 16.634,61 21
Fonoaudiologia Ceilândia 49.489,50 313 2.868,00 9 31.354,94 262 2.559,12 6 30.040,52 247 2.559,12 6

Terapia Ocupacional Ceilândia 38.893,55 317 48.589,00 141 15.948,97 223 43.692,60 120 12.085,04 195 43.215,36 117
Jornalismo Darcy 3.235,00 59 - - 1.899,55 54 - - 1.087,98 32 - -

Total Edital MEC 2018

Estimado Cotado Realizado

Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional
Valores Exemplares Valores Exemplares Valores Exemplares Valores Exemplares Valores Exemplares Valores Exemplares
476.601,25 2754 469.464,97 1124 290.177,37 2266 368.179,76 990 267.125,90 2051 346.552,00 898

Valores: 946.066,22 Exemplares: 3878 Valores: 658.357,13 Exemplares: 3256 Valores: 613.677,90 Exemplares: 2949
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