
As Bibliotecas Universitárias no futuro: do 
impresso ao eletrônico
(atividades do Comitê Brasileiro de 
Desenvolvimento de Coleções da CBBU)



Objetivos do Comitê Brasileiro de 
Desenvolvimento de Coleção

• Unir esforços para melhoria dos 
procedimentos e rotinas de desenvolvimento 
de coleções;

• Troca de informações sobre aquisição de 
materiais bibliográficos;

• Estabelecer conceitos e terminologias sobre o 
assunto e tratar questões pertinentes.



PRIMEIRO MOMENTO

Ideias e planos



1º reunião (2012) – Porto Alegre

Reunião técnica sobre desenvolvimento de
acervo impresso na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).

Presentes:

Representantes da Biblioteca Central da UFRGS
e representantes da Biblioteca Central da
UNIRIO.



2º reunião (18/09/2012) –
Gramado

Reunião da Comissão Brasileira de Bibliotecas
Universitárias (CBBU) no Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias (SNBU) - “Reunião
CBBU: projetos cooperativos e a nova Biblioteca
Universitária”.

Presentes:
Diretores de Sistemas de Bibliotecas

universitárias.



3º reunião (08/07/2013) –
Florianópolis

Reunião do Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação (CBBD) – “Reunião do Grupo de
Estudos em Desenvolvimento de Coleções –
Aquisição”

Presentes:
Bibliotecários envolvidos com desenvolvimento

de coleções.



SEGUNDO MOMENTO

Consolidação



1º reunião (13/12/2013) – Rio de 
Janeiro

Reunião com bibliotecários do Brasil envolvidos
com desenvolvimento de coleções.

Tema: desenvolvimento de coleções eletrônicas.



2º reunião (21/03/2014) – São 
Paulo

Reunião com bibliotecários da região sul e
sudeste envolvidos com desenvolvimento de
coleções.

Tema: consolidação do grupo de
desenvolvimento de coleções.



TERCEIRO MOMENTO

Criação do Comitê Brasileiro de 
Desenvolvimento de Coleções



Representantes interinos

Katiussa Nunes Bueno (UFRGS) -Coordenadora
Stella Dourado (UNIRIO) – Vice-Coordenadora
Anderson de Santana (USP) - Secretário
Lenise Di Domenico (UFRGS) – Diretoria de 
Comunicação 
Marianna Zattar – Assessoria Acadêmica (UFRJ). 



Representantes interinos - Conselheiros

Região Sul – Marinez Moral Montana (UFSM) e
Manoela Rietjens (UFSC);
Região Sudeste – Antonio Pedro de Melo Maricato
(PUC-SP), Emilene Ribeiro (UFSCAR), Silvia Lucia G.
Guerreiro (UFV) e Samantha Pontes (UFRJ);
Região Centro-Oeste (a selecionar);
Região Norte (a selecionar);
Região Nordeste (a selecionar).



Organização das ações

ØReuniões regionais – tratar conceitos e 
terminologias
ØReunião nacional – unificação dos conceitos
ØReunião nacional em um evento da área –

para divulgação das decisões e criação de 
novas pautas



Questões tratadas atualmente

ü Definir conceitos e terminologias: acesso, assinatura, compra, acesso
perpétuo, formatos (pdf, e-pub etc.);
ü Analisar a diferença entre: acesso / assinatura (serviço – bem de
consumo) e Compra (produto – material permanente);
ü Discutir a função da Carta de exclusividade. Quem deve atestar? O que
deve apresentar no conteúdo?
ü Elaboração de modelos de termos de referência para compra, assinatura
e/ou acesso perpétuo;
ü Discutir a posse dos documentos eletrônicos;
ü Discutir a posse dos metadados dos documentos eletrônicos.
ü Analisar a questão do patrimoniamento dos itens adquiridos por
assinatura ou por compra;
ü Padronizar o relatório de “demanda reprimida” e dos “dados estatísticos”.



Canais de comunicação

• Lista de discussão:
cbbugea-l@listas.unicamp.br
• Facebook: 
https://www.facebook.com/cbbu.cbdc
• E-mail do Comitê
cbbu.cbdc@gmail.com



Próximas ações

Reuniões regionais – até 31/07 
(sendo que sudeste, sul já fizeram as suas reuniões)

Reunião nacional I – Previsão agosto
(Para levar todos os conceitos e terminologias, das regiões, propostos na última reunião 
nacional na UNIRIO)

Reunião nacional II - Previsão novembro no SNBU



Obrigada


