
 

 

 

III REUNIÃO NACIONAL DO  

COMITÊ BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

 

ATA 

 

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze foi realizada, na Sala Coral do 

Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo (SP), a III Reunião Nacional do Comitê Brasileiro 

de Desenvolvimento de Coleções, da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias, da 

Federação Brasileira de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições 

(CBDC/CBBU/FEBAB). Anexo a esta Ata encontra-se a pauta (programação) seguida e a lista de 

presentes. A reunião teve início às 13h40 e foi aberta pela coordenadora do CBDC, a Sr.ª 

Katiussa Nunes Bueno, com a metodologia da reunião, o anúncio da pauta e das alterações na 

programação: 1) 14h00 – Apresentação do Fórum do CBDC (Janaína Resende – UnB e Carlos 

Nascimento Júnior – UFPA) transferido para 16h00. Encerradas as orientações gerais, Katiussa 

presidiu a reunião, dando a palavra à Sr.ª Viviane Carrion Castanho, Presidente da CBBU, que 

apresentou as alterações no item 3.6 Bibliografia Básica do Instrumento de Avaliação de Cursos 

do INEP e respondeu às perguntas e comentários relativos ao tema. Findas as discussões, às 

15h30 teve início a apresentação de resultados dos Grupos de Trabalho (GTs). O GT E-books, 

representado por Simone Dib (Fiocruz – RJ), apresentou sua minuta do Plano de Trabalho 2015-

2017; a minuta foi aprovada pela coordenação, cabendo a publicação de sua versão final no 

Fórum do CBDC. Em seguida, o GT Livros Impressos, representado por Marinez Moral Montana 

(UFSM – RS) e Katiussa Nunes Bueno (UFRGS – RS), apresentou a versão prévia do instrumento 

de coleta de dados para o mapeamento das práticas atuais de Aquisição nas IES e as demais 

atividades desenvolvidas pelo GT. Por fim, o GT Periódicos, representado por Silvana Fagundes, 

apresentou os temas de abrangência do grupo de trabalho; Silvana expôs a necessidade de mais 

colaboradores, devido à pouca quantidade de membros no GT. Não se manifestaram 

representantes dos GTs Legislação e MEC. As apresentações dos GTs foram encerradas às 



 

 

16h15. A reunião teve prosseguimento com a apresentação do Fórum do CBDC, por Carlos 

Nascimento Jr. (UFPA – PA), na qual os presentes foram convidados a se registrarem e 

participarem nas discussões promovidas virtualmente. A presidente da sessão propôs a 

continuidade da reunião, sem intervalos; os participantes concordaram em unanimidade. Teve, 

então, continuidade a pauta com as apresentações: 16h30 – Relato de Experiência: Aquisição de 

livros importados (impressos) na UFRGS, por Katiussa Nunes Bueno e Lenise Di Domenico 

(UFRGS – RS); 17h05 – Modelos de contrato para conteúdos eletrônicos, por Anderson Santana 

(USP – SP); 17h35 – Relato de Experiência: Criação da política de aquisição de e-books, por 

Samantha Pontes (URFJ – RJ); 18h20 – Relato de Experiência: Pregão de livros eletrônicos na 

UFRGS, por Katiussa Nunes Bueno e Lenise Di Domenico. Após manifestações gerais dos 

participantes, foi decidido que cada GT organizaria uma reunião com seus participantes, para 

prosseguimento dos trabalhos. Às 19h00, a reunião foi encerrada. 

  



 

 

ANEXO I – PAUTA 

 

PROGRAMAÇÃO 

III REUNIÃO NACIONAL DO CBDC - CBBU 

CBBD - 23/07/2015 

 

13h30  – Abertura oficial (Viviane Carrion Castanho – Presidente da CBBU) 

13h45 – Orientações gerais (Coordenação do CBDC) 

14h00 – Apresentação do Fórum do CBDC (Janaína Resende – UnB e Carlos Nascimento Júnior – 

UFPA) 

14h30 – Apresentação dos Grupos de Trabalho – GT’s (30-40min cada) 

 GT livros impressos 

 GT livros eletrônicos (Isabel Grau – UNIRIO e Simone Dib – Fiocruz) 

 GT legislação 

 GT periódicos  

16h30 – Intervalo 

17h00 – Modelos de contrato para conteúdos eletrônicos (Anderson Santana – USP) 

17h30 – Relato de Experiência: Criação da política de aquisição de e-books (Samantha Pontes – 

UFRJ) 

18h00 – Relato de Experiência: Pregão de e-books (Lenise Di Domenico e Katiussa Nunes Bueno 

– UFRGS) 

18h30 – Reunião dos Grupos de Trabalho – GT’s  

 

 

 

 

 


