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Faculdade de Administração de Mariana

POLÍTICAS DE ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA BIBLIOTECA

A Faculdade de Administração de Mariana tem suas políticas de atualização e expansão do acervo da Biblioteca sob
a responsabilidade de seu Diretor, executadas em conjunto com a bibliotecária e os docentes do curso, podendo
eventualmente contar com a participação de membros do corpo discente.
Os principais critérios para a atualização e expansão do acervo da Biblioteca da Fundação Educacional de Mariana
são:
1. Dotar o acervo da Biblioteca de no mínimo 2 (dois) exemplares da bibliografia básica e de 3 (três) exemplares da
bibliografia complementar constante no plano de ensino de cada disciplina, na proporção do número de alunos
exigida pelos indicadores do Ministério da Educação;
2. Ao final do semestre letivo os professores solicitarão em acordo com a necessidade, a aquisição de livros,
periódicos e outros preenchidos pelos mesmos, pela bibliotecária e eventualmente por discentes, destacando a
disciplina do curso a qual se vincula, encaminhando o mesmo para a Direção do Curso;
4. Todo o acervo da Biblioteca estará disponível para consulta e reserva na internet, sendo esta uma prerrogativa
exclusiva dos discentes, docentes e funcionários da Fundação Educacional de Mariana, devendo à bibliotecária ou
auxiliar promover das devidas atualizações quando da aquisição de novas obras;
5. No caso da criação de novos cursos de graduação, pós-graduação e outros, a expansão do acervo da Biblioteca terá
como instrumento balizador para novas aquisições o projeto pedagógico dos mesmos;
6. Será necessária a chancela docente para a aquisição de novas obras, quando a indicação das mesmas for de
iniciativa da bibliotecária ou dos discentes;
7. Será necessário um investimento ao longo do curso para a atualização e expansão do acervo.
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