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OF.SISBIN/046/2017 
Ouro Preto, 12 de setembro de 2017. 
 
Aos Colegiados e Departamentos da UFOP 
 
Prezados Senhores, 
 

Ao fazermos o levantamento da necessidade de compra de livros para os cursos de 

graduação, constatamos que vários títulos das bibliografias básicas e complementares 

das disciplinas necessitam passar por uma adequação para que possamos estar 

alinhados às exigências do Instrumento de Avaliação do INEP/MEC e obter uma nota 

significativa para os cursos ofertados em nossa instituição. 

 

De acordo com referido instrumento, as notas serão atribuídas conforme atendimento 

às seguintes exigências: 

Conceito 4 Quantidade de Títulos 

por disciplina 

Disponibilidade de 

exemplares por 

título no acervo 

Nº de vagas anuais 

pretendidas/autorizadas 

Bibliografia Básica 03 01 05 a 10 

Bibliografia 

complementar 

04 02 ou acesso 

virtual 

independe 

 

Conceito 5 Quantidade de Títulos 

por disciplina 

Disponibilidade de 

exemplares por 

título no acervo 

Nº de vagas anuais 

pretendidas/autorizadas 

Bibliografia Básica 03 01 05 

Bibliografia 

complementar 

05 02 ou acesso 

virtual 

independe 

 

É importante que a quantidade de títulos - tanto da bibliografia básica quanto da 

bibliografia complementar - indicada nas ementas dos cursos sejam possíveis de 

aquisição, garantindo assim a disponibilização dos livros nas nossas bibliotecas, 

conforme proposto no instrumento de avaliação do MEC. 
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Ao incluir a bibliografia nas disciplinas, alguns cuidados deverão ser tomados para 

evitar a inviabilização da compra, tais como: 

 

• obras estrangeiras devem ser indicadas como bibliografia complementar, 

devido à dificuldade de disponibilização no mercado brasileiro e tempo de 

entrega; 

• não referenciar normas técnicas;  

• verificar na editora e indicar a edição mais recente (se for o caso);  

• obras esgotadas inviabilizam a aquisição;  

• não referenciar capítulo de livros. Referenciar a obra completa;  

• não manter nas bibliografias links ou referências de sites;  

• não referenciar títulos ou artigos de periódicos;  

• Consultar se os títulos a serem indicados constam no acervo da biblioteca  

 

Assim, orientamos aos colegiados e departamentos que atualizem as ementas das 

disciplinas dos cursos de graduação de acordo com a Portaria PROGRAD Nº 35 de 28 

de agosto 2017.  

O SISBIN está à disposição para dirimir as dúvidas e/ou fazer demais esclarecimentos. 

 

Ressaltamos que as aquisições de livros têm como premissa básica atender as 

necessidades das disciplinas, concomitantes com as exigências do Instrumento de 

Avaliação do INEP/MEC, com o intuito principal de colaborar para o aprimoramento da 

qualidade dos cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal de Ouro 

Preto. 

 

Atenciosamente, 

Leonardo Pena Testasicca 

Núcleo Administrativo do SISBIN 


