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Dimensão 3: INFRAESTRUTURA  
Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais, 
quando houver, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação 
Comprobatória.  
Indicador Conceito Critério de Análise 

1 Quando o acervo da bibliografia básica não 
está disponível; ou quando está disponível 
na proporção média de um exemplar para 
20 ou mais vagas anuais 
pretendidas/autorizadas, de cada uma das 
unidades curriculares, de todos os cursos 
que efetivamente utilizam o acervo; ou 
quando o acervo existente não está 
informatizado e tombado junto ao 
patrimônio da IES; ou quando não existe 
um mínimo de três títulos por unidade 
curricular. 

2 Quando o acervo da bibliografia básica, 
com no mínimo três títulos por unidade 
curricular, está disponível na proporção 
média de um exemplar para a faixa de 15 a 
menos de 20 vagas anuais 
pretendidas/autorizadas, de cada uma das 
unidades curriculares, de todos os cursos 
que efetivamente utilizam o acervo, além 
de estar informatizado e tombado junto ao 
patrimônio da IES. 

3 Quando o acervo da bibliografia básica, 
com no mínimo três títulos por unidade 
curricular, está disponível na proporção 
média de um exemplar para a faixa de 10 a 
menos de 15 vagas anuais 
pretendidas/autorizadas, de cada uma das 
unidades curriculares, de todos os cursos 
que efetivamente utilizam o acervo, além 
de estar informatizado e tombado junto ao 
patrimônio da IES. 

4 Quando o acervo da bibliografia básica, 
com no mínimo três títulos por unidade 
curricular, está disponível na proporção 
média de um exemplar para a faixa de 5 a 
menos de 10 vagas anuais 
pretendidas/autorizadas, de cada uma das 
unidades curriculares, de todos os cursos 
que efetivamente utilizam o acervo, além 
de estar informatizado e tombado junto ao 
patrimônio da IES. 

3.6. Bibliografia básica  
(Para fins de autorização, considerar o 
acervo da bibliografia básica disponível 
para o primeiro ano do curso, se CSTs, 
ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)  
Nos cursos que possuem acervo virtual 
(pelo menos 1 título virtual por unidade 
curricular), a proporção de alunos por 
exemplar físico passam a figurar da 
seguinte maneira para os conceitos 3, 
4 e 5:  
Conceito 3 – 13 a 19 vagas anuais  
Conceito 4 – de 6 a 13 vagas anuais  
Conceito 5 – menos de 6 vagas 
anuais) 

5 Quando o acervo da bibliografia básica, 
com no mínimo três títulos por unidade 
curricular, está disponível na proporção 
média de um exemplar para menos de 5 
vagas anuais pretendidas/autorizadas, de 
cada uma das unidades curriculares, de 
todos os cursos que efetivamente utilizam 
o acervo, além de estar informatizado e 



tombado junto ao patrimônio da IES. 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1 Quando o acervo da bibliografia 
complementar não está disponível; ou 
quando o acervo da bibliografia 
complementar possui menos de dois 
títulos por unidade curricular. 

2 Quando o acervo da bibliografia 
complementar possui, pelo menos, dois 
títulos por unidade curricular, com dois 
exemplares de cada título ou com acesso 
virtual. 

3 Quando o acervo da bibliografia 
complementar possui, pelo menos, três 
títulos por unidade curricular, com dois 
exemplares de cada título ou com acesso 
virtual. 

4 Quando o acervo da bibliografia 
complementar possui, pelo menos, quatro 
títulos por unidade curricular, com dois 
exemplares de cada título ou com acesso 
virtual. 

3.7. Bibliografia complementar  
(Para fins de autorização, considerar o 
acervo da bibliografia complementar 
disponível para o primeiro ano do 
curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas) 
 

5 Quando o acervo da bibliografia 
complementar possui, pelo menos, cinco 
títulos por unidade curricular, com dois 
exemplares de cada título ou com acesso 
virtual. 

Indicador Conceito Critério de Análise 
1 Quando há assinatura/acesso de 

periódicos especializados, indexados e 
correntes, sob a forma impressa ou virtual, 
menor que 5 títulos distribuídos entre as 
principais áreas do curso, ou com acervo 
não atualizado em relação aos últimos 3 
anos. 

2 Quando há assinatura/acesso de 
periódicos especializados, indexados e 
correntes, sob a forma impressa ou virtual, 
maior ou igual a 5 e menor que 10 títulos 
distribuídos entre as principais áreas do 
curso, a maioria deles com acervo 
atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

3 Quando há assinatura/acesso de 
periódicos especializados, indexados e 
correntes, sob a forma impressa ou virtual, 
maior ou igual a 10 e menor que 15 
títulos distribuídos entre as principais 
áreas do curso, a maioria deles com 
acervo atualizado em relação aos últimos 
3 anos. 

4 Quando há assinatura/acesso de 
periódicos especializados, indexados e 
correntes, sob a forma impressa ou virtual, 
maior ou igual a 15 e menor que 20 
títulos distribuídos entre as principais 
áreas do curso, a maioria deles com 
acervo atualizado em relação aos últimos 
3 anos. 

3.8. Periódicos especializados  
(Para fins de autorização, considerar 
os periódicos relativos às áreas do 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas.  
Para fins de autorização, os critérios 
de análise passam a figurar da 
seguinte maneira:  
Conceito 1 – menor que 3 títulos  
Conceito 2 – maior ou igual a 3 e 
menor que 6  
Conceito 3 – maior ou igual a 6 e 
menor que 9  
Conceito 4 – maior ou igual a 9 e 
menor que 12  
Conceito 5 – maior ou igual a 12) 

5 Quando há assinatura/acesso de 
periódicos especializados, indexados e 



correntes, sob a forma impressa ou virtual, 
maior ou igual a 20 títulos distribuídos 
entre as principais áreas do curso, a 
maioria deles com acervo atualizado em 
relação aos últimos 3 anos. 

 


