
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ELETRÔNICOS

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL

Ao fazer o levantamento, identificação e registro de informações de recursos eletrônicos para seleção,

utilize a planilha modelo (apêndice A), de modo que todas as informações estejam disponíveis em só

lugar.

Os critérios de seleção  usados para documentos impressos também devem ser considerados para os

eletrônicos. Destaca-se a seguir os critérios pontuados nas Diretrizes para o Desenvolvimento do

Acervo das Bibliotecas da Universidade Federal Fluminense:

a) Conteúdo temático – se faz parte dos planos de estudo e linhas de

pesquisa da Universidade. 9 b) Previsão de uso – solicitação de alunos e

professores e se o material solicitado aparece na bibliografia recomendada

nos planos pedagógicos. c) Adequação da coleção – adequação do

documento ao desenvolvimento de uma coleção equilibrada e coerente,

levando em conta o conteúdo e se cobre lacunas existentes. d) Qualidade –

autoridade e reputação dos autores, assim como a qualidade e reputação da

editora e entidade patrocinadora. e) Língua da publicação – o uso e

conhecimento da língua pela comunidade universitária, e a importância do

idioma na área do conhecimento. f) Data da publicação – se selecionará

sempre a edição mais atualizada das existentes, a não ser que haja

exigência de uma edição específica. g) Número de exemplares – se levará

em conta a existência de exemplares na coleção, e se adquirirá segundo o

interesse e a demanda, de acordo com os programas acadêmicos e os

usuários reais e potenciais
1
. h) Formato da publicação - conveniência e

compatibilidade do formato, suportes e meios com as tecnologias disponíveis

na instituição visando à preservação e o acesso (SILVESTRE, 2017, 8-9).

Mas os documentos eletrônicos demandam critérios mais específicos, como os citados abaixo:

1 Neste critério ressalta-se a busca de aquisições que atendam todos os usuários prováveis, com
acesso remoto através da afiliação IDUFF.
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE EBOOKS NÃO ESPECIALIZADOS

Para seleção para aquisição de base de livros eletrônicos não especializados, serão considerados os

requisitos mínimos, seguintes:

REQUISITOS

MÍNIMOS

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS

Conteúdo do

pacote

Cobrir maior número de áreas do saber dos cursos da UFF, principalmente na bibliografia básica e

complementar da graduação;

Idiomas Oferecer maior parte do conteúdo em português;

Oferecimento de

Metadados e

outros recursos

para acesso

Possibilitar a personalização; Inclusão nos portais da UFF, CBI/SDC, inclusão no catálogo online;

Capacitação do

Staff

Oferecer capacitação aos colaboradores, de modo proporcionar melhor uso da informação adquirida;

Variedade de

dispositivos de

leitura

Possibilitar o acesso a desktop e principalmente dispositivos portáteis como: smartphone; tablets; outros,

de modo atender um maior número de usuários;

Acesso com

estabilidade e

disponibilidade de

acesso 24x7

Proporcionar acessos estável, 24x7, para usuários, de forma simultânea, e preferencialmente ilimitada;

Recursos de

acessibilidade

Oferecer recursos de acessibilidade digital, que possam facilitar o acesso às pessoas com deficiência;

Estatística Fornecer dados para comprovação de uso, para análise em possível renovação de contrato;

Suporte técnico Fornecer suporte em tempo hábil de forma causar prejuízo mínimo diante de problemas apresentados.

CRITÉRIOS PARA SUGESTÕES DE RECURSOS ELETRÔNICOS VINDAS DA COMUNIDADE UFF

Na Identificação e avaliação das sugestões da comunidade acadêmica UFF; trials; informações de

fornecedores (email, reuniões, etc.); sites de outras bibliotecas, etc., serão utilizados os seguintes

critérios:

CRITÉRIOS DA UFF

Alguns critérios são adotados nos processos de seleção, aquisição e desbastamento na CBI, como:

- aquisição de recursos eletrônicos indicados com fontes de financiamento suplementares e

complementares oriundas de Projetos, Programas, etc. ( FAPERJ, FINEP, UFF, etc.);

- uso;

- pesquisa de satisfação;
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DE RECURSOS NO SABER

Para a inclusão dos recursos informacionais no Serviço de Acesso às Bibliotecas Eletrônicas e

Recursos Virtuais da UFF (SABER) os seguintes critérios serão considerados:

● recursos eletrônicos adquirido por compra perpétua;

● assinaturas com acesso para toda a comunidade acadêmica da UFF;

● trials;

● recursos eletrônicos que estiverem no catálogo Pergamum, quando não for possível realizar

autenticação e utilizar o link direto para a base, usarão o link para o PROXY.

CRITÉRIOS COMPLEMENTARES ADVINDOS DA LITERATURA

(DAVIS, p. 1997, tradução nossa).

a) previsão de equipamentos para uso;

b) métodos de acesso;

c) opções de aquisição;

d) os custos variáveis;

e) os contratos de licenças que regulam os direitos dos editores;

f) as restrições de uso;

g) e as questões relativas à preservação.

(IFLA, 2012, p.5-7, tradução nossa):

a) viabilidade técnica - Incluindo, mas não se limitando a:

– disponibilidade. Por exemplo: acesso remoto, acesso stand-alone;

– autenticação. Por exemplo: por IP [Protocolo Internet] ou senha;

– compatibilidade e capacidade de hardware e software;

– armazenamento e manutenção. Por exemplo: hospedagem remota versus

hospedagem local;

– plataformas que facilitam o acesso aos documentos eletrônicos.

b) funcionalidade e confiabilidade - Incluindo, mas não se limitado a:

– funcionalidade de busca e recuperação. Por exemplo: truncamento,

navegação, histórico de pesquisa, transliteração;
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– exportação e download. Por exemplo: impressão, e-mail, download para

uma máquina, e baixar para um dispositivo eletrônico;

– classificar e ordenar os resultados da base de dados. Por exemplo: autor, título,

data, relevância, facetas, etc.

– interface. Por exemplo, intuitividade do sistema, navegação, ajuda e tutoriais;

– integração;

– confiabilidade e disponibilidade. Por exemplo: tempos de resposta, acesso 24/7.

c) suporte do fornecedor - Incluindo, mas não se limitado a:

– treinamento e suporte do usuário;

– ensaios e demonstrações de produtos;

– suporte técnico e processo de notificação do sistema;

– relatórios estatísticos;

– personalização. Por exemplo: branding;

– fornecimento de dados bibliográficos. Por exemplo, registros MARC;

– políticas de segurança e arquivamento de dados.

d) fornecimento - Incluindo, mas não se limitado a:

– modelo de compra. Por exemplo: compra, assinatura, pay per view, aluguel;

– modelos de preço. Por exemplo: seleção vs. oferta em pacote;

– opções de acesso, ou seja, um único usuário, vários usuários;

– arquivamento e direitos de contrato pós-rescisão;

– taxas de manutenção;

– direitos de cancelamento.

e) licenciamento - Incluindo, mas não se limitado a:

– modelo / licença padrão;

– legislação aplicável;

– responsabilidade pelo uso não autorizado;

– definição de usuários autorizados;

– definição de locais autorizados;
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– provisão de Negociação Justa (ou "Fair Use");

– rescisão;

– reembolsos;

– período de acordo;

– cumprimento das leis vigentes na jurisdição;

– língua da licença.

Johnson (2014, p.145-146, tradução nossa):

a) o modelo de negócio do fornecedor (Ex.: consideração de preços especiais,

incluindo descontos, desconto para consórcios, etc.);

b) o licenciamento e termos contratuais, limitações e obrigações;

c) a facilidade de autentificação e/ou identificação;

d) a integridade (a versão eletrônica se semelhante a versão impressa, ou melhor com

o mesmo conteúdo);

e) a atualização (se o documento eletrônico é adicionado em tempo hábil? O livro

eletrônico está disponível simultaneamente com a versão impressa?);

f) a possibilidade de selecionar e descartar títulos individuais ou outros conteúdos,

oferecidos em um pacote de um agregador ou editor;

g) as implicações e requisitos locais do serviço;

h) a compatibilidade com software de gerenciamento de bibliográfico e de citações;

i) a compatibilidade com dispositivos móveis e leitores eletrônicos

j) a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais;

k) a conformidade com a URL
1

aberta;

l) a funcionalidade e acessibilidade da interface do usuário final;

m) as opções de saída;

n) a opção para transferir o conteúdo eletrônico para diferentes plataformas de uso;

o) a disponibilidade de dados para medir o uso e a eficácia;

p) o tempo de resposta;

q) o suporte e capacidade de resposta dos fornecedores;

r) os metadados descritivos de disponibilidade para uso local;

s) a duplicação ou substituição dos recursos existente na biblioteca.
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1 URL (Uniform Resource Locator), Localizador Padrão de Recursos, é o endereço eletrônico de uma página na Internet.

Roncevic (2013) apresenta “um resumo dos vários fatores de funcionalidade a considerar ao escolher

plataformas de livros eletrônicos":

a) pesquisa de texto completo;

b) pesquisa de palavras-chave;

c) copiar / colar opções;

d) opções de impressão;

e) opções de download;

f) pesquisando no nível de artigo, livro e coleção;

g) recursos de pesquisa avançada (truncamento, booleano);

h) bookmarking dentro de e-books;

i) ferramentas de citação;

j) ferramentas de anotação;

k) leitura off line;

l) disponibilidade de relatórios de uso;

m) URLs persistentes (livro, capítulo, nível de coleção);

n) serviço de cópia sob demanda;

o) conformidade com ADA1;

p) recursos de personalização;

q) disponibilidade de registros MARC.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE RECURSOS DE ACESSO ABERTO

● O número de acessos de páginas da Web do corpo docente ou do

sistema de gerenciamento de aprendizado

● Inclusão no Diretório de Periódicos de Acesso Aberto (DOAJ) ou

Diretório de Livros de Acesso Aberto (DOAB),

● Apoio institucional aos ideais da Open Access Scholarly Publishers

Association (OASPA)

● Facilidade de uso com software de acessibilidade, descoberta por

meio de sistemas de descoberta em escala da web

● Foco local na seleção de conteúdo, como recursos de países

específicos (EMERY; STONE, 2020, tradução nossa)
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