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CONSELHO DE LEITURA 
 

ASSUNTO: Critérios de aquisição para o ano lectivo de 2008-2009 
 

 

 

Preâmbulo  

A combinação entre o imperativo de dar resposta às necessidades de aquisição de material 

didáctico e bibliográfico para as novas disciplinas e áreas científicas da Faculdade, as 

continuadas necessidades de actualização bibliográfica em todas as áreas, as crescentes 

necessidades de materiais nos mais recentes suportes digitais e audiovisuais e o diminuto 

orçamento da Biblioteca impõe a definição de critérios claros que regulem anualmente as 

aquisições a efectuar. A estas razões acresce a multiplicação de disciplinas e a passagem a 

um regime lectivo semestral, fruto das transformações pedagógicas e científicas em curso na 

Faculdade, e, não menos importante, o facto desta ser uma competência fundamental 

atribuída ao Conselho de Leitura.  

Nesse sentido, o Conselho de Leitura, em reunião de 17 de Julho de 2008, aprovou os 

critérios de aquisição de material didáctico, audiovisual, bibliográfico e documental para a 

Biblioteca da Faculdade de Belas-Artes a aplicar no ano lectivo de 2008-2009.  

 

Critérios  

Serão três os critérios basilares:  

 
1. Responder às necessidades bibliográficas das disciplinas que funcionam pela primeira vez 

no ano lectivo de 2008-2009;  

2. Responder às necessidades de materiais em suporte digital e audiovisual que permitam 

ampliar e diversificar a oferta existente; 

3. Completar as necessidades de obras fundamentais incluídas nas bibliografias das demais 

disciplinas.  

 
Adicionalmente, na aplicação destes critérios, obedecer-se-á ao princípio de que apenas serão 

adquiridas as obras que ainda não integrem o espólio das restantes bibliotecas da 

Universidade de Lisboa. 
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Para tal, as cinco licenciaturas representadas no Conselho de Leitura (Arte e Multimédia, 

Design de Comunicação, Design de Equipamento, Escultura e Pintura) e os dois grupos 

(Ciências da Arte e Desenho), deverão apresentar em cada semestre uma proposta de obras 

a adquirir, sabendo que: 

 
a) cada uma das sete áreas terá direito, no total, a doze aquisições semestrais a que acresce, 

no âmbito de um fundo criado especialmente para o efeito, a possibilidade de propor, de 

uma só vez ou dividida pelos dois semestres, a aquisição de dois catálogos de exposições 

relevantes; 

b) cada área deverá apresentar, através do respectivo representante, a sua proposta 

ordenada de acordo com os três critérios acima definidos; 

c) as diferentes áreas são responsáveis pela selecção das obras propostas, mas fica 

reservado ao Conselho de Leitura a análise e verificação da sua adequação aos critérios 

definidos, do equilíbrio entre os três critérios no total das aquisições a efectuar em cada 

semestre, e, finalmente, da paridade financeira entre as sete áreas em resultado da relação 

número de obras / custo total envolvido; 

d) as áreas que em cada semestre apresentem propostas em número inferior ao que lhe está 

reservado cederão a quota remanescente às restantes áreas, a qual será redistribuída pelo 

Conselho de Leitura;  

e) em caso de folga orçamental, o Conselho de Leitura decidirá as eventuais aquisições 

suplementares a partir das propostas já feitas e não contempladas ou solicitando aos 

respectivos representantes novas propostas;   

f) a entrega das propostas para o próximo ano lectivo deverá, obrigatoriamente, ocorrer até 5 

de Setembro, para o primeiro semestre, e até 30 de Janeiro para o segundo; 

g) a Biblioteca compromete-se a gerir o seu orçamento anual de modo a assegurar a paridade 

financeira entre estes dois períodos académicos.      

 
O Conselho de Leitura deverá, ao longo do ano lectivo de 2008-2009, acompanhar e avaliar a 

aplicação destes critérios.  

 

O Presidente do Conselho de Leitura 

 
(Professor Auxiliar Vítor dos Reis) 


