
  

EDITAL Nº 01 BCE/DEG/2019

 

PROCESSO Nº 23106.056230/2019-69

 

EDITAL Nº 01/2019
BCE/DEG

 

A 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 2019.

 

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 2019 para
este fim.

1.2 Para fins deste edital entende-se como material bibliográfico somente
livros impressos com ISBN contendo 13 dígitos.

1.3 Os pedidos de compra descritos neste edital seguirão a variação da IN
BCE N.05/2016 explicada no item 6 deste edital.

1.4 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.

1.5 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 e/ou exposição de motivos para apreciação da
comissão BCE/DEG. 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; a Biblioteca Central será representada pela BCE/FDA/SEL - Setor
de Seleção e Aquisição e o DEG será representado pela DTG/CP -
Coordenação Pedagógica.

 

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Serão atendidos preferencialmente os cursos de graduação com previsão
de avaliação no ano de 2019, conforme o Decanato de Graduação:

3.1.1 Licenciatura em Psicologia;
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3.1.2 Bacharelado em Teoria, Crítica e História da Arte;

3.1.3 Licenciatura em Teatro (EaD);

3.1.4 Licenciatura em Educação do Campo (FUP);

3.1.5 Licenciatura em Ciências Naturais (diurno) (FUP);

3.1.6 Licenciatura em Ciências Naturais (noturno) (FUP);

3.1.7 Licenciatura em Letras – Português do Brasil como Segunda Língua;

3.1.8 Licenciatura em Educação Física (EaD);

3.1.9 Bacharelado em Engenharia Eletrônica (FGA);

3.1.10 Bacharelado em Engenharia de Redes de Comunicação; 

3.1.11 Licenciatura em Artes Cênicas (diurno);

3.1.12 Licenciatura em Artes Cênicas (noturno);

3.1.13 Bacharelado em Letras – Língua Inglesa e Respectiva Literatura;

3.1.14 Bacharelado em Letras – Língua Francesa e Respectiva Literatura;

3.1.15 Licenciatura em Letras – Língua Francesa e Respectiva Literatura;

3.1.16 Licenciatura em Letras – Língua Japonesa e Respectiva Literatura;

3.1.17 Bacharelado em Música – Regência;

3.1.18 Bacharelado em Música – Composição;

3.1.19 Bacharelado em Letras – Tradução Francês;

3.1.20 Bacharelado em Letras – Tradução Inglês;

3.1.21 Bacharelado em Letras – Tradução Espanhol;

3.1.22 Bacharelado em Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à
Sociedade da Informação;

3.1.23 Bacharelado em Geofísica;

3.1.24 Bacharelado em Geologia;

3.1.25 Bacharelado em Música.

3.2 A BCE/FDA/SEL não poderá considerar indicações de títulos para
bibliografia (básica ou complementar) se o respectivo ISBN não for
informado. O ISBN é a chave única de identificação de uma edição de uma
obra bibliográfica, adotado mundialmente, e indispensável para evitar erros
de indicação e/ou interpretação.

3.3 Entre os títulos indicados nas bibliografias e inexistentes nos acervos do
Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília (SiB-UnB),
a BCE/FDA/SEL fará o cálculo da quantidade de exemplares a serem
adquiridos.  Destarte, todas as sugestões serão apreciadas pela
BCE/FDA/SEL, não sendo necessária a indicação da quantidade de
exemplares no pedido enviado pelos representantes dos cursos.

 

4 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Para solicitação de aquisição de material bibliográfico o coordenador do curso ou
representante por ele designado deverá enviar processo SEI próprio,
tipo Material: Compra de Documentação Bibliográfica ou Assinatura de
Periódicos, contendo:
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4.1 Memorando de apresentação da demanda com assinatura
do coordenador(a) do curso ou indicação do representante designado e a
quantidade de vagas anuais do curso para orientação da BCE.

4.2 Ata de aprovação da referida bibliografia em reunião de
colegiado, NÃO sendo possível aceitar aprovações ad referendum. 

4.3 Bibliografia básica e complementar das disciplinas (Unidades
Curriculares) obrigatórias do curso conforme modelo no Anexo A (3829045).

 

5 DA BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS

5.1 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, em um único documento/arquivo. Cada um dos
livros indicados nas referidas bibliografias deve ser acompanhado dos
seguintes dados em seus respectivos campos: Autor, Título, Editora, Ano
de publicação e ISBN. Quando a obra indicada for uma coleção ou parte de
uma coleção, cada volume (parte ou tomo) deve ser indicado em uma linha
com seu próprio ISBN, não utilizando o ISBN da coleção completa.

5.1.1 Na atividade de ensino cada docente pode indicar partes de livros,
artigos, apostilas e até sites para suas aulas, compondo assim seu material
didático, dinâmico e personalizado para cada turma de uma disciplina.
Contudo, não é possível às bibliotecas do SiB-UnB coletar, catalogar e
disponibilizar este material didático de todos os professores da UnB. Por
esta razão e para atender aos requisitos do INEP e as diretrizes de
desenvolvimento do acervo do SiB-UnB de uma forma geral, recomendamos
que na Bibliografia Básica indiquem títulos que contenham o referencial
teórico do assunto da disciplina, indispensável para a compreensão e
suporte aos conceitos fundamentais e na Bibliografia
Complementar títulos que atualizam, complementam ou ramificam o
assunto tratado na disciplina bem como a interdisciplinaridade possível.
Ambas constituem a primeira fonte de informação indicada ao discente e
deve corresponder à bibliografia informada pela instituição no cadastro E-
MEC/SINAES.�

5.2 Recomenda-se ainda que, ao atualizar a bibliografia de sua disciplina, o
docente verifique se os títulos indicados constam no catálogo do SiB-
UnB, https://www.bce.unb.br, de modo a indicar eventuais novas edições.
Além disso, recomenda-se que também verifique se os livros e edições
indicados estão 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).

5.3 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.

5.4 Em razão de questões relacionadas com direitos autorais, livros digitais
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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.

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

5.6 A bibliografia informada de acordo com o item 5.1 será a fonte de
informação que alimentará o relatório para Visita MEC de avaliação do curso.
Portanto, no processo SEI, as informações devem refletir TODA a bibliografia
básica e complementar da disciplina (unidades curriculares) e TODAS AS
DISCIPLINAS informadas no processo eMEC, mesmo que não seja necessário
adquirir novos exemplares das obras indicadas. Não será possível atender
aos pedidos de inclusão de disciplinas no sistema Pergamum após o
fechamento do edital por questões técnicas.

 

6 DO PROCESSO DE COMPRA

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

6.1.1 O coordenador do curso ou seu representante designado deve abrir um
processo SEI para enviar os documentos indicados no item 4 deste edital
bem como enviar a planilha eletrônica da bibliografia para o email:
selecao@bce.unb.br.

6.1.2 A BCE/FDA/SEL cadastra as bibliografias, analisa seu acervo 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.

6.1.3 O colegiado do curso aprova e/ou modifica a relação e retorna
processo com um relatório dos itens incluídos como Requisição de
Material no SIPAC.

6.1.3.1 Se não houver resposta, sugestão ou manifestação em contrário no
prazo de de 5 dias úteis, o pedido será considerado aprovado e seguirá para
o passo 6.1.4, sem prejuízo do cadastro dos itens no SIPAC, de
responsabilidade da unidade solicitante e indispensável para o ateste e
tombamento do material bibliográfico.

6.1.4 A BCE/Compras fará cotação e o pedido de compra junto aos
fornecedores regularmente licitados. Não é possível realizar outras formas
de aquisições, com outros fornecedores ou realizar reembolso de despesas.

6.1.5 A BCE receberá a entrega dos itens, atualizando o processo SEI
original ao relacionar os processos de pagamento aos respectivos processos
originais, realizará sua catalogação, atualizará o relatório Visita MEC,
adicionando-o no processo SEI e por fim retornará o processo finalizado para
o curso e DTG/CP.

 

7 DOS PRAZOS E ANEXOS

7.1 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 o processo SEI para a unidade BCE/FDA/SEL até o
dia 28 de Junho de 2019. Sugestões, recomendações, dúvidas ou demais
informações devem ser enviadas neste mesmo processo, por meio de
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informações devem ser enviadas neste mesmo processo, por meio de
despacho.

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

7.3 Cursos que não enviarem a documentação necessária até o prazo
explicitado no item 7.1 não serão atendidos por este edital.

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

 

8  DOS CASOS OMISSOS

8.1 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 BCE/DEG.

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Antonio Andrade de
Freitas, Decano(a) do Decanato de Ensino de Graduação, em
16/05/2019, às 10:06, 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 16/05/2019, às 11:08, 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 3839842 e o código CRC 08FCB2A8.

Referência: Processo nº 23106.056230/2019-69 SEI nº 3839842
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Nome do 
curso:

EDITAL 01/2019

SiB-UnB/DEG/DPO 
Campus:

Código da 
disciplina Nome da disciplina

Bibliografa Básica Bibliografa Complementar
Autor Título: subttulo Editora Ano ISBN Autor Título Editora Ano ISBN

123123 Exemplo 1

SILVA, José. O melhor livro desse assunto. UnB 2017 97885xxxxxxxxx PENHA, Maria da. Uma atualização da área. Saraiva 2018 97885xxxxxxxxx
PENHA, Maria da. O mais clássico livro dessa área. Saraiva 2017 97885xxxxxxxxx SOUSA. M. R. de No dia que fui mais feliz: ensaios ? ? 97885xxxxxxxxx

SOUSA, M. R. de
Essa área é baseada nestes escritos: um 
compilado. ? ? 97885xxxxxxxxx SOUSA. M. R. de No dia que fui mais feliz: ensaios ? ? 97885xxxxxxxxx

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

Casa da 
Palavra 
Portuguesa 2015 978xxxxxxxxxxx SMITH, B. Uma atualização da área. Oxford 2018 978xxxxxxxxxxx

SOUSA, M. C. Só por hoje não... Abril 2014 97885xxxxxxxxx SOUSA. M. R. de No dia que fui mais feliz: ensaios ? ? 97885xxxxxxxxx
SMITH, A. Today is a new day! Cambridge 2017 978xxxxxxxxxxx
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EDITAL Nº 02 BCE/DEG/2019

 

PROCESSO Nº 23106.056230/2019-69

 

EDITAL Nº 02 - PRORROGA EDITAL 01 BCE-DEG/2019

 

1- Tendo em vista que poucos coordenadores conseguiram enviar a
documentação completa dentro do prazo estabelecido inicialmente, a Direção da
BCE resolveu estender o prazo final explicitado no item 7.1 do edital 01
BCE/DEG/2019 (3839842) para o dia 15 de Julho de 2019.

2- A planilha deve ser enviada para o email selecao@bce.unb.br, em formato
Excel.

3- Como explicado no item 5.6  do edital 01 BCE/DEG/2019 (3839842) somente
as disciplinas enviadas na forma deste edital poderão ser cadastradas no
sistema Pergamum e fazer parte do relatório do curso.

4- Disciplinas que por ventura já tenham sido informadas em processos
anteriores não poderão ser alteradas sem ciência do referido curso, que aguarda
avaliação MEC. Não é possível cadastrar diferentes versões de uma bibliografia
para uma disciplina.

5- Para garantir tempo hábil para apreciação e aprovação da bibliografia
recomenda-se que os coordenadores solicitem reunião extraordinária em seus
colegiados para este fim específico. Destaca-se que aprovação tipo ad
referendum não pode ser considerada nos pedidos de compra de material
bibliográfico.

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite,
Diretor(a) da Biblioteca Central, em 27/06/2019, às 15:07, 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 4015704 e o código CRC D6863F19.

Referência: Processo nº 23106.056230/2019-69 SEI nº 4015704
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