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DIRETRIZES PARA A SELEÇÃO DE PUBLICAÇÕES RECEBIDAS EM DOAÇÃO  

 
As diretrizes básicas para a seleção de obras recebidas em doação foram elaboradas considerando, 
principalmente, a limitação do espaço para abrigar coleções impressas, a possibilidade de compartilhamento 
de acervos entre as unidades da universidade e a disponibilidade de publicações digitais. 

 
Produção de Autoria de Docentes, Discentes e Técnicos em atividade na FSP 

Podem ser entregues pessoalmente ou enviadas por correio à Biblioteca e serão incorporadas ao acervo 
como Produção Intelectual da FSP. Se a publicação já fizer parte do acervo, será avaliada a incorporação de 
mais exemplares. 
 
Livros e Revistas 

São aceitas doações de materiais com as seguintes características: 

 ser de temática da área da saúde e 

 estar em bom estado de conservação, sem rabiscos, folhas soltas, fungos etc. 
 
Doações espontâneas de até 10 itens podem ser entregues pessoalmente à Biblioteca ou pelo correio, com 
a identificação do doador. 

Doações espontâneas acima de 10 itens deverão ser precedidas de uma listagem para pré-seleção, enviada 
para o e-mail bibfsp@usp.br, com informações sobre a autoria, título, editora e data.   

O material recebido será avaliado por um grupo de especialistas, levando em consideração: temática, 
pertinência acadêmica-científica, duplicidade, utilização em cursos ou linhas de pesquisa da Faculdade, 
atualidade, conflito de interesses, disponibilidade em formato digital, estado físico, editoria, revisão por 
pares e outros. 

Livros/revistas não incorporados serão devolvidos aos doadores, quando solicitado, ou disponibilizados pela 
Biblioteca a outras instituições, a seu critério. 

Não são aceitas doações de: 

 publicações em mau estado de conservação e/ou infestadas por agentes nocivos ao documento,  que 
possam comprometer o bom estado do acervo atual; 

 edições anteriores às existentes na Biblioteca a não ser que sejam consideradas de valor histórico, 
conforme parecer de especialistas da área; 

 catálogos comerciais de empresas, laboratórios; 

 cópias reprográficas; 

 periódicos avulsos, que não completam coleções; 

 material em suporte físico obsoleto ou que demandem equipamentos/programas específicos 
(disquetes, fita VHS, CD-Rom) e 

 apostilas didáticas. 
 
 
Obras Raras e/ou Especiais 
 
Entre em contato com a Biblioteca pelo e-mail bibfsp@usp.br ou tel (11) 3061-7711. 
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