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As solicitações de compra de material bibliográfico (livros e 
periódicos) serão recebidas na BICEN e/ou na DIMAPA de acordo 
com a destinação e permanência do material bibliográfico: 

1 - Caso destine-se a uso exclusivo fora da biblioteca 
(laboratórios, setores, departamentos, mestrados, etc) não sendo 
incorporado ao acervo da BICEN, a  solicitação de compra deverá ser 
envida a DIMAPA, citando obrigatoriamente na solicitação qual será 
destinação do material;

2 - Caso o material destine-se a uso na biblioteca, sendo 
incorporado ao acervo da BICEN, a solicitação de compra será 
tratada pela BICEN. 



Considerando a segunda situação, em que a 

solicitação de compra será tratada pela BICEN, as 

solicitações deverão seguir o padrão publicado na página 

da biblioteca. Acompanhe o passo a passo:



Acesse http://www3.uepg.br/bicen/sugestoes-de-aquisicao/, leia 
as instruções previas e selecione “Formulário de Solicitação de 
Livros”:

http://www3.uepg.br/bicen/sugestoes-de-aquisicao/


Formulário para solicitação de material bibliográfico:



Preencha o formulário em excel, completando todos os dados 
solicitados. Formulários incompletos não serão aceitos pois esses 
dados são imprescindíveis de acordo com a Política de Formação 
de Coleção da BICEN, segundo a qual são tomadas as decisões 
sobre o acervo. Exemplo:



O formulário deverá ser enviado obrigatoriamente por meio 
eletrônico para o e-mail: assinaturas@uepg.br, informando também 
os dados para contato com o solicitante:
 

mailto:assinaturas@uepg.br


As solicitações poderão ser 

oficializadas via ofício/processo no qual 

deverão constar os dados do e-mail 

enviado (data, horário e remetente).  



Na BICEN, após o recebimento do formulário,  será analisado o 

preenchimento do mesmo, podendo ser recusado e devolvido caso 

esteja preenchido de forma incompleta ou incorreta, para que seja 

corrigido pelo solicitante. 

Havendo disponibilidade financeira, a BICEN analisará o pedido 

para: evitar compras em duplicidade ou acima da quantidade 

necessária, dividir as solicitações de livros nacionais e importados e 

realizar levantamento/estimativa de preços. 

A solicitação de compra será então encaminhada a DIMAPA para 

que efetivará a compra. 



Após o término do processo de compra realizado pela DIMAPA 

os materiais serão recebidos na BICEN, serão tratados e incluídos 

no acervo.

As senhas para acesso eletrônico de livros e periódicos poderão 

ser solicitadas pelos usuários nas bibliotecas, no  Setor de 

Referência.

Assim as solicitações de compra serão consideradas atendidas 

e encerradas.



 

IMPORTANTE: as solicitações de compra deverão 

ser encaminhadas até o final de cada ano para aquisição 

no ano seguinte. 



  

Informações complementares poderão 

ser solicitadas a qualquer momento 

através de e-mail para 

assinaturas@uepg.br ou por telefone 

3220-3333.
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