
  

EDITAL Nº BCE/DPG/DPI 01/2018/2018

 

PROCESSO Nº 23106.055155/2018-38

 

O Diretor da Biblioteca Central (BCE), a Decana de Pós-Graduação (DPG) e a Decana de
Pesquisa e Inovação (DPI) tornam público edital de aquisição de material bibliográfico para
atender a demanda de modernização e adequação do acervo bibliográfico da BCE e bibliotecas
setoriais de acordo com atividades de ensino e pesquisa realizadas nos programas de pós-
graduação e atividades de pesquisa realizadas nos centros de pesquisa vinculados à reitoria ou
unidades acadêmicas. 

 

1 DO OBJETO

1.1 A fim de satisfazer parte das necessidades de informação relevante para atividades de
ensino de pós-graduação e pesquisa da Universidade de Brasília, a BCE destina para a
aquisição de material bibliográfico, mais especificamente livros. A finalidade é atualizar
bibliografias de disciplinas de programas de pós-graduação e bibliografias de atividades de
pesquisa realizadas por centros vinculados à reitoria.  

1.2 Os pedidos de compra deste edital seguirão a variação da Instrução Normativa (IN) BCE
N.05/2016, detalhada no item 5 deste edital.

1.3 Os recursos não-utilizados serão remanejados para outras prioridades da BCE, como,
por exemplo, bases de dados multidisciplinares e atualização temática do acervo geral,
entre outras, conforme orientação da Comissão criada pela Resolução da Reitoria nº
0041/2017 cuja finalidade é elaborar critérios para subsidiar a aquisição de material
bibliográfico da UnB.

1.4 Os programas de pós-graduação e centros de pesquisa cujas solicitações
eventualmente não sejam contemplados neste edital poderão enviar seus pedidos de
compra no mesmo formato anexando ao pedido a Dotação Orçamentária própria ou
exposição de motivos para apreciação do Setor de Seleção e Aquisição (SEL) da BCE. Os
demais pedidos de compra de material bibliográfico deverão seguir o disposto na IN BCE
N. 05/2016.

 

2 DOS REPRESENTANTES

2.1 Para efeitos deste edital, programas de pós-graduação serão representados por seus
respectivos coordenadores ou seu representante docente especialmente designado.
Centros de pesquisa, por sua vez, serão representados por seu diretores ou seu
representante docente especialmente designado. A BCE, o Decanato de Pós-Graduação
(DPG) e o Decanato de Pesquisa e Inovação (DPI) serão representados pelo SEL-BCE. 

 

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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3.1 Este edital visa à atender a totalidade de programas de pós-graduação e centro de
pesquisa vinculados à reitoria da UnB. No entanto, havendo limitação dos recursos
disponíveis por qualquer motivo, a priorização dos programas de pós-graduação e centros
de pesquisa vinculados à reitoria adotará a ordem dos seguintes critérios:

Programas de pós-graduação recém-criados (aqueles ainda foram submetidos à
avaliação quadrienal da CAPES);
Programas de pós-graduação Nota 3; 
Programas de pós-graduação Nota 4;
Programas de pós-graduação Nota 5 e centros de pesquisa vinculados à reitoria;
Programas de pós-graduação Nota 6;
Programas de pós-graduação Nota 7.

 

3.2 Documentos necessários:

3.2.1 Ata de aprovação da referida bibliografia em reunião de colegiado do programa
de pós-graduação ou conselho/colegiado do centro de pesquisa;. Não serão aceitas
aprovações ad referendum.

3.2.2 No caso da solicitação de compra de programas de pós-graduação, todos os
livros devem ser indicados de forma associada às disciplinas do programa. Por esta
razão, deve ser encaminhado as bibliografias das disciplinas (unidades curriculares -
 obrigatórias e optativas) do curso de pós-graduação conforme modelo (anexo A);

3.2.3 No caso da solicitação de compra destinada aos centros de pesquisa vinculados
à reitoria, todos os livros devem ser indicados de forma associada aos núcleos de
pesquisa (formalmente constituídos) ou projetos de pesquisa registrados pelo centro
conforme modelo (anexo A);

3.2.3 Por questão de logística e manutenção do acervo físico do SIB-UnB, o SEL-BCE,
por padrão, dará seguimento ao pedido de compra de somente 1 exemplar de cada
título indicado para a BCE e 1 exemplar para a biblioteca setorial da unidade
acadêmica de vínculo do programa de pós-graduação. Outras quantidades podem ser
sugeridas, acompanhadas de justificativa no memorando e serão apreciadas
pelo SEL-BCE.

 

4 DA BIBLIOGRAFIA

4.1 Para participar deste edital o representante deve enviar a bibliografia conforme disposto
no modelo (anexo A), contendo código e nome da disciplina e sua respectiva bibliografia.
Cada um dos livros indicados nas referidas bibliografias deve ser acompanhado dos
seguintes dados em seus respectivos campos: 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 verifique se os livros e edições indicados estejam
disponíveis no mercado livreiro por meio de consultas  em catálogos de grandes livrarias.
Ressalta-se que não é possível adquirir livros fora de catálogo (títulos ou edições esgotadas
não estão a venda nas livrarias).

4.3 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 deve-se entrar em
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contato com o Setor de Referência da BCE.  

 

5 DO PROCESSO DE COMPRA

5.1 Ao participar deste edital os representantes concordam com a variação da IN BCE N.
05/2016, cujos trechos são transcritos 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 3.2 deste edital.

5.1.2 O SEL-BCE analisa e retorna o processo com relatório de sugestão de pedido
de compra.

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

5.1.4 O SEL-BCE fará a cotação e o pedido de compra junto aos fornecedores
regularmente licitados.

5.1.5 Após o recebimento dos exemplares adquiridos por compra, o SEL-BCE 
realizará sua catalogação, atualizará o relatório da disciplina, adicionará o relatório no
processo SEI e retornará o processo para ciência do representante.

 

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 designados devem enviar a
documentação via SEI para a unidade BCE-FDA-SEL até o dia 15/07/2018. Dúvidas ou
outras informações podem ser solicitadas neste mesmo processo, por meio de despacho.

6.2 A planilha de bibliografia deve ser enviada também por email para selecao@bce.unb.br,
em planilha Excel (aquivos com extensão .xls ou .xlsx).

6.3 Os programas de pós-graduação e centros de pesquisa vinculados à reitoria 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.

 

7 DOS CASOS OMISSOS

7.1 Os casos omissos serão apreciados por comissão conjunta SiB-UnB, DPG e DPI.

 

Documento assinado eletronicamente por Helena Eri Shimizu, Decano(a)
do Decanato de Pós-Graduação, em 06/06/2018, às 14:41, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles
Walter, Decano(a) de Pesquisa e Inovação, em 13/06/2018, às 18:44,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 14/06/2018, às 13:55, 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 2479325 e o código CRC 891BA644.

Referência: Processo nº 23106.055155/2018-38 SEI nº 2479325
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EDITAL Nº BCE/DPG/DPI 01/2018/2018

 

PROCESSO Nº 23106.055155/2018-38

 

RETIFICAÇÃO

 

Retificar o Edital BCE/DPG/DPI 01/2018 de aquisição de material bibliográfico
para atender a demanda de modernização e adequação do acervo bibliográfico da
BCE e bibliotecas setoriais.
 
ONDE SE LÊ:
Programas de pós-graduação recém-criados (aqueles ainda foram submetidos à
avaliação quadrienal da CAPES);
 
LEIA-SE:
Programas de pós-graduação recém-criados (aqueles ainda não foram submetidos
à avaliação quadrienal da CAPES);

Documento assinado eletronicamente por Maria Emilia Machado Telles
Walter, Decano(a) de Pesquisa e Inovação, em 13/06/2018, às 18:44,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 14/06/2018, às 13:56, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Helena Eri Shimizu, Decano(a)
do Decanato de Pós-Graduação, em 14/06/2018, às 15:05, 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 2585788 e o código CRC 4B20FE50.

Referência: Processo nº 23106.055155/2018-38 SEI nº 2585788
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CAMPUS: Darcy Ribeiro

NOME DO PPG/CENTRO DE 
PESQUISA:

Centro de Pesquisas em X, Y, Z... UNIDADE 
ACADÊMICA

Instituto/Unidade XCONCEITO NA 
ÚLTIMA 

AVALIAÇÃO DA 
CAPES:

7

CÓDIGO DA 
DISCIPLINA* NOME DA DISCIPLINA*

BIBLIOGRAFIA
Autor Título: subtítulo Editora Ano ISBN

123123 Exemplo: Métodos e Maneiras

SILVA, José. O melhor livro desse assunto. UnB 2017 97885xxxxxxxxx
PENHA, Maria da. O mais clássico livro dessa área. Saraiva 2017 97885xxxxxxxxx

SOUSA, M. R. de
Essa área é baseada nestes escritos: um 
compilado. ? ? 97885xxxxxxxxx

456456 Exemplo 2 SILVA, José. Amanhã é um novo dia.

Casa da 
Palavra 
Portuguesa 2015 978xxxxxxxxxxx

SOUSA, M. C. Só por hoje não... Abril 2014 97885xxxxxxxxx
SMITH, A. Today is a new day! Cambridge 2017 978xxxxxxxxxxx

- Grupo de Pesquisa em Dados Abertos (sem disciplina) SILVA, José. Amanhã é um novo dia.

Casa da 
Palavra 
Portuguesa 2015 978xxxxxxxxxxx

SOUSA, M. C. Só por hoje não... Abril 2014 97885xxxxxxxxx
SMITH, A. Today is a new day! Cambridge 2017 978xxxxxxxxxxx

* no caso de solicitações de centros de pesquisa vinculados à reitoria não é necessário informar código e nome da disciplina. No campo "nome da disciplina" informe o nome o núcleo ou do projeto de 
pesquisa
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E-mail - 2723177

Data de Envio: 
  18/07/2018 15:00:18

De: 
  UnB/Secretaria Financeira da Direção do Instituto de Letras <ild@unb.br>

Para (com cópia oculta):
    adrianasantoscorrea@hotmail.com
    albaescalante@gmail.com
    oliveira.ales@gmail.com
    alicemaf@yahoo.com.br
    malice4869@gmail.com
    jokoalice@gmail.com
    alicia.silvestre@gmail.com
    anemiliaturbin@gmail.com
    anna__emilia@live.com
    anafajardo@unb.br
    anahossi@gmail.com
    marcosmoreira@unb.br
    amourafilho@uol.com.br
    cesape@gmail.com
    charlesrt2006@yahoo.com.br
    jr.anne@gmail.com
    claudine_unb@yahoo.fr
    claud29@unb.br
    crbessa@unb.br
    eclair.filho@hotmail.com
    gisela.pr@gmail.com
    huelva@unb.br
    enriquehuelva@gmail.com
    faustounb@gmail.com
    fapfernanda@gmail.com
    flavialamberti@gmail.com
    claudiomenezes@unb.br
    gdesousa@unb.br
    germanahp@gmail.com
    gladys@unb.br
    theo.harden@ucd.ie
    helena.santiago.vigata@gmail.com
    janasoares@gmail.com
    janainasoares.unb@gmail.com
    jc.unb@hotmail.com
    joaramb@hotmail.com
    jcpaes@unb.br
    juanperojas@hotmail.com
    cesarj1@gmail.com
    elastigirl919@gmail.com
    luciunb@gmail.com
    ludelannoy@hotmail.com
    luiscarlos.lucanog@gmail.com
    magalipedro11@gmail.com
    marasilva@unb.br
    bagno.marcos@gmail.com
    marcosdecc@gmail.com
    mcarolinacalvo@yahoo.es
    gloriamagalhaes@gmail.com
    fatimadimello@gmail.com
    carmenarand@gmail.com
    marpc23@yahoo.com.br
    marialuisa.ortiz@gmail.com
    marimastrella@unb.br
    marineydf@gmail.com
    mdridd@solar.com.br
    rachael@unb.br
    rachel.lourenco.correa@gmail.com
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    renestre@unb.br
    rosilei@unb.br
    sabinegz@gmail.com
    salima.unb@gmail.com
    sachion02@yahoo.co.jp
    sperlo@bol.com.br
    susanamartinez@unb.br
    thiagocomaga@gmail.com
    hatjefaggion@yahoo.com
    borgesalmeida@unb.br
    veronikav@gmail.com
    virgilioalm@gmail.com
    profvirginiameirelles@gmail.com
    prof.yuki@gmail.com
    yukotk@unb.br
    agathabacelar@unb.br
    abacelar@gmail.com
    anadeli@unb.br
    ramos.anadeli@gmail.com
    asacc@unb.br
    augmello@unb.br
    avelinylima@gmail.com
    cibelebo@uol.com.br
    danielaprometi@gmail.com
    denize@solar.com.br
    denizelena@gmail.com
    dioney98@unb.br
    ednacris@unb.br
    ednacris@gmail.com
    eloisapilati@gmail.com
    enilde@unb.br
    flaviacastro@unb.br
    panho@terra.com.br
    fmaiap@gmail.com
    helenagv@terra.com.br
    helenaguerravicente@gmail.com
    heloisasalles@gmail.com
    hiho@unb.br
    janaferraz@unb.br
    ottoni@unb.br
    janeoc20@yahoo.com.br
    jonasnobrega@gmail.com
    jpvmpi@gmail.com
    ju.freitas.d@gmail.com
    kleberunicamp@yahoo.com.br
    kleberaparecidodasilva@gmail.com
    lucie@unb.br
    lu_spes@yahoo.com.br
    ltlj@terra.com.br
    marciaefn@hotmail.com
    marcusvsl@unb.br
    marcuslunguinho@gmail.com
    mlcoroa@uol.com.br
    maria_marlene_s@hotmail.com
    marinamsm@unb.br
    professor.messias@hotmail.com
    messiasrc@unb.br
    michelleprofessora@gmail.com
    orlene@unb.br
    orlene.saboia@uol.com.br
    aya.ribeiro@yahoo.com
    aya@unb.br
    ptuxiinterprete@gmail.com
    pauloletras1@gmail.com
    poliana@unb.br
    poliana1806@hotmail.com
    rnaves@unb.br
    sandralu@unb.br
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    sandralurocha@yahoo.com.br
    sandradasilva22@gmail.com
    tatianarnd@gmail.com
    ulisdete@gmail.com
    uli.rs@terra.com.br
    vivi@unb.br
    walkiria@unb.br
    Walkiria.praca@gmail.com
    terbras@uol.com.br
    waniadearagao@unb.br
    alexandre_pilati@yahoo.com.br
    adrianaaraujo@unb.br
    adrianafba@gmail.com
    anna1more1@gmail.com
    aclaudasilva@gmail.com
    analauradosreiscorrea@gmail.com
    andersonmata@hotmail.com
    amata@unb.br
    andrelg.unb@gmail.com.br
    augustorodriguesdr@gmail.com
    schw@unb.br
    braga.claudio@gmail.com
    donatella.farani@yahoo.com.br
    donatella@unb.br
    deane.costa@gmail.com
    edvaldobergamo@gmail.com
    eriveltocarvalho@hotmail.com
    erveltorocha@gmail.com
    elgalapborde@gmail.com
    ehazin@ig.com.br
    fabriciawalace@yahoo.com.br
    gilsonsobral@terra.com.br
    hjbastos@unb.br
    hsbrasilia@hotmail.com
    smwm@unb.br
    hildalontra@gmail.com
    trilce@usp.br
    vianney@unb.br
    jotavianney@gmail.com
    juniabarreto@gmail.com
    junia.barreto@terra.com.br
    marquesribeiro9@gmail.com
    marquesribeiro9@hotmail.com
    Isabel@unb.br
    pawel@folha.com.br
    pawel@unb.br
    pieroeyben@gmail.com
    rdal@unb.br
    ricardaujo@gmail.com
    robson@unb.br
    rlima@unb.br
    salmarza@unb.br
    sidneyb@unb.br
    cyntrao@unb.br
    ssylvia.c@gmail.com
    vvleal@uol.com.br
    vvleal@hotmail.com
    wiliamalvesbiserra@gmail.com
    medeirosjunior@unb.br
    crisbatista.cn@gmail.com
    moniqueleitearaujo@gmail.com
    aline.fonsecadeoliveira@gmail.com
    pthomaz@gmail.com
    marciaefn@gmail.com
    miasunb@gmail.com
    rodrigo.albuquerque.unb@gmail.com
    gcharles@unb.br
    virgiliotradutor@gmail.com
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    cristinastevens@gmail.com
    fabianepagy@gmail.com
    so.ferreira.unb@gmail.com
    joselysoncella@gmail.com
    cordelia.prof@gmail.com
    acrmattos@gmail.com
    danieltcosta@yahoo.com.br
    patricia.nakagome@gmail.com
    patricianakagome@unb.br

Assunto: 
   Para conhecimento do edital de aquisição de material bibliográfico/BCE.

Mensagem: 
  O Diretor da Biblioteca Central (BCE), a Decana de Pós-Graduação (DPG) e a Decana de Pesquisa e Inovação (DPI)
tornam público edital de aquisição de material bibliográfico para atender a demanda de modernização e adequação do
acervo bibliográfico da BCE e bibliotecas setoriais de acordo com atividades de ensino e pesquisa realizadas nos
programas de pós-graduação e atividades de pesquisa realizadas nos centros de pesquisa vinculados à reitoria ou
unidades acadêmicas. 

1 DO OBJETO

1.1 A fim de satisfazer parte das necessidades de informação relevante para atividades de ensino de pós-graduação e
pesquisa da Universidade de Brasília, a BCE destina para a aquisição de material bibliográfico, mais especificamente
livros. A finalidade é atualizar bibliografias de disciplinas de programas de pós-graduação e bibliografias de atividades
de pesquisa realizadas por centros vinculados à reitoria. 

1.2 Os pedidos de compra deste edital seguirão a variação da Instrução Normativa (IN) BCE N.05/2016, detalhada no
item 5 deste edital.

1.3 Os recursos não-utilizados serão remanejados para outras prioridades da BCE, como, por exemplo, bases de
dados multidisciplinares e atualização temática do acervo geral, entre outras, conforme orientação da Comissão
criada pela Resolução da Reitoria nº 0041/2017 cuja finalidade é elaborar critérios para subsidiar a aquisição de
material bibliográfico da UnB.

1.4 Os programas de pós-graduação e centros de pesquisa cujas solicitações eventualmente não sejam
contemplados neste edital poderão enviar seus pedidos de compra no mesmo formato anexando ao pedido a Dotação
Orçamentária própria ou exposição de motivos para apreciação do Setor de Seleção e Aquisição (SEL) da BCE. Os
demais pedidos de compra de material bibliográfico deverão seguir o disposto na IN BCE N. 05/2016.

2 DOS REPRESENTANTES

2.1 Para efeitos deste edital, programas de pós-graduação serão representados por seus respectivos coordenadores
ou seu representante docente especialmente designado. Centros de pesquisa, por sua vez, serão representados por
seu diretores ou seu representante docente especialmente designado. A BCE, o Decanato de Pós-Graduação (DPG)
e o Decanato de Pesquisa e Inovação (DPI) serão representados pelo SEL-BCE. 

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Este edital visa à atender a totalidade de programas de pós-graduação e centro de pesquisa vinculados à reitoria
da UnB. No entanto, havendo limitação dos recursos disponíveis por qualquer motivo, a priorização dos programas de
pós-graduação e centros de pesquisa vinculados à reitoria adotará a ordem dos seguintes critérios:

Programas de pós-graduação recém-criados (aqueles ainda foram submetidos à avaliação quadrienal da CAPES);
Programas de pós-graduação Nota 3; 
Programas de pós-graduação Nota 4;
Programas de pós-graduação Nota 5 e centros de pesquisa vinculados à reitoria;
Programas de pós-graduação Nota 6;
Programas de pós-graduação Nota 7.
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3.2 Documentos necessários:

3.2.1 Ata de aprovação da referida bibliografia em reunião de colegiado do programa de pós-graduação ou
conselho/colegiado do centro de pesquisa;. Não serão aceitas aprovações ad referendum.

3.2.2 No caso da solicitação de compra de programas de pós-graduação, todos os livros devem ser indicados de
forma associada às disciplinas do programa. Por esta razão, deve ser encaminhado as bibliografias das disciplinas
(unidades curriculares - obrigatórias e optativas) do curso de pós-graduação conforme modelo (anexo A);

3.2.3 No caso da solicitação de compra destinada aos centros de pesquisa vinculados à reitoria, todos os livros
devem ser indicados de forma associada aos núcleos de pesquisa (formalmente constituídos) ou projetos de pesquisa
registrados pelo centro conforme modelo (anexo A);

3.2.3 Por questão de logística e manutenção do acervo físico do SIB-UnB, o SEL-BCE, por padrão, dará seguimento
ao pedido de compra de somente 1 exemplar de cada título indicado para a BCE e 1 exemplar para a biblioteca
setorial da unidade acadêmica de vínculo do programa de pós-graduação. Outras quantidades podem ser sugeridas,
acompanhadas de justificativa no memorando e serão apreciadas pelo SEL-BCE.

4 DA BIBLIOGRAFIA

4.1 Para participar deste edital o representante deve enviar a bibliografia conforme disposto no modelo (anexo A),
contendo código e nome da disciplina e sua respectiva bibliografia. Cada um dos livros indicados nas referidas
bibliografias deve ser acompanhado dos seguintes dados em seus respectivos campos: 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 verifique
se os livros e edições indicados estejam disponíveis no mercado livreiro por meio de consultas em catálogos de
grandes livrarias. Ressalta-se que não é possível adquirir livros fora de catálogo (títulos ou edições esgotadas não
estão a venda nas livrarias).

4.3 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 deve-se entrar em contato com o Setor de Referência da BCE. 

5 DO PROCESSO DE COMPRA

5.1 Ao participar deste edital os representantes concordam com a variação da IN BCE N. 05/2016, cujos trechos são
transcritos 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 3.2 deste edital.

5.1.2 O SEL-BCE analisa e retorna o processo com relatório de sugestão de pedido de compra.

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

5.1.4 O SEL-BCE fará a cotação e o pedido de compra junto aos fornecedores regularmente licitados.

5.1.5 Após o recebimento dos exemplares adquiridos por compra, o SEL-BCE realizará sua catalogação, atualizará o
relatório da disciplina, adicionará o relatório no processo SEI e retornará o processo para ciência do representante.

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 designados devem enviar a documentação via SEI para a unidade BCE-FDA-SEL
até o dia 15/07/2018. Dúvidas ou outras informações podem ser solicitadas neste mesmo processo, por meio de
despacho.

6.2 A planilha de bibliografia deve ser enviada também por email para selecao@bce.unb.br, em planilha Excel (aquivos
com extensão .xls ou .xlsx).
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6.3 Os programas de pós-graduação e centros de pesquisa vinculados à reitoria 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.

7 DOS CASOS OMISSOS

7.1 Os casos omissos serão apreciados por comissão conjunta SiB-UnB, DPG e DPI.

Anexos:
    Edital_2479325.html
    Edital_2585788.html
    Anexo_2599195_Modelo_Bibliografia_POS.xlsx___Plan1.pdf
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