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COMISSÕES PARA PADRONIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPARTILHADAS PELAS BIBLIOTECAS 
DA UDESC 

 
CONCEPÇÃO: Compartilhamento de decisões e suporte para a melhoria nos serviços prestados no sistema 
de bibliotecas da UDESC, com mandato de dois anos. 
 
OBJETIVO 

- Definição de diretrizes e critérios através de um consenso entre as diferentes bibliotecas, no 
sentido de tomar decisões de qualidade, quantidade para o oferecimento dos produtos e 
serviços; 

-  Intensificar comunicação para melhor interação das bibliotecas com todas as atividades 
desenvolvidas (ensino, pesquisa e extensão); 

-  Estabelecer reuniões sistemáticas para o acompanhamento da BU em relação às atividades das 
bibliotecas;  

- Promover a qualificação do pessoal da biblioteca e capacitação técnica do pessoal e 
aprimoramento das relações humanas; 

- Suprir as limitações e carências de pessoal nas bibliotecas; 
- Manutenção e atualização das informações no Manual de Procedimentos das Bibliotecas da 

UDESC. 
 
ESTRATÉGIA: Criação de Comissões com a participação dos servidores das bibliotecas para aprimorar os 
serviços e produtos oferecidos.  

- - As comissões deverão ser constituídos por pessoal com potencial e conhecimento específico 
nas diferentes áreas das bibliotecas. 

- - Todos os membros das Comissões serão nomeados, através de Portaria, por ato do Reitor, 
enquanto estiverem lotados nas bibliotecas da UDESC. 

- - Cada representante tem um mandato de 2 (dois) anos, com direito a recondução. 
- - Cabe ao Presidente de cada Comissão coordenar o trabalho e delegar funções entre os 

membros. 
- - Cabe aos membros de cada Comissão participar das reuniões e decisões, bem como, 

proporcionar suporte às decisões e cumprir com as tarefas a eles delegadas. 
- - Cada Comissão deve apresentar relatório e/ou produto final do trabalho desenvolvido durante 

o período. 

 
COMISSÕES: 
 
COMISSÃO DE REFERÊNCIA - Função: Desenvolver atividades de divulgação e disseminação de 
serviços de referência. 

- Manutenção das páginas na web: SITE, BLOG, FACEBOOK, ETC, notícias, indicadores; 
- Periódicos CAPES  
- Padronização do serviço de comutação bibliográfica 
- Revisão e atualização do Manual de Normas para elaboração de trabalhos Acadêmicos; 
- Catalogação na fonte para dissertações, teses e publicações da editora da UDESC; 
- Capacitações e oficinas para usuários; 
- Orientação para indexação de periódicos da UDESC em bases de dados; 
- Revisão e atualização das atividades no Manual de Procedimentos na área; 
- Padronização da inserção dos trabalhos acadêmicos da UDESC nas bibliotecas. 
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COMISSÃO DE APOIO AO USUÁRIO - Função: Definir atividades relacionadas à assistência ao 
usuário na busca de informações existentes nas Bibliotecas da UDESC e/ou em outras 
instituições, por meio da referência e informação, da disseminação da informação e da 
circulação de materiais. 

- Revisão e orientação para as bibliotecas sobre cadastro de usuários, circulação 
(empréstimos, renovações, reservas); 

- Auxílio na recuperação da informação; 
- Controle estatístico de consultas locais; 
- Intercâmbio: Aquisição de material informacional em qualquer suporte físico, através de 

doação ou permuta; 
- Intercâmbio: Selecionar o material recebido e oferece em lista de duplicata o material 

excedente para outras instituições; 
- Intercâmbio: Organizar, controlar e distribuir as publicações periódicas da UDESC 

destinadas à doação ou permuta; 
- Formatação e divulgação de estatísticas de serviços, acervos e atividades culturais e de 

extensão. 
- Publicidade, Padronização da sinalização, divulgação de estatísticas e serviços, acervos e 

atividades culturais e de extensão.  
- Padronização de relatórios e indicadores. 

 
COMISSÃO DE TRATAMENTO TÉCNICO - Função: Definir normas e padrões da área de 
tratamento técnico, políticas e procedimentos para as Bibliotecas: atividades relacionadas à 
catalogação, indexação e classificação materiais bibliográficos, eletrônicos  e especiais. 

- Catalogação, indexação e classificação dos materiais bibliográficos, eletrônicos e 
especiais com inserção na base de dados de todos os materiais da biblioteca: livros, 
CDROM, vídeos, periódicos, teses, TCC’s; 

- Definição e orientações sobre os procedimentos do Pergamum; 
- Indexação dos artigos de periódicos impressos e on-line; 
- Tratamento técnico de periódicos; 
- Organização, estruturação e disponibilização das informações divulgadas nas 

publicações periódicas (DSI); 
- Revisão e atualização das atividades no Manual de Procedimentos na área. 

 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES - Função: desenvolver atividades visando o 
desenvolvimento de coleções das Bibliotecas, interagindo na elaboração e cumprimento de 
políticas e procedimentos relacionados a avaliação dos acervos existentes e aquisições de novos 
materiais (bibliográficos e especiais) pelas Bibliotecas da UDESC. 

- Gestão da aquisição automatizada via pergamum 
- Aquisição e-books e materiais especiais; 
- Aquisição livros e periódicos; 
- Revisão da Política de Desenvolvimento de Coleções; 
- Acompanhamento e representação das Comissões de seleção do acervo; 
- Promoção da informação por meio de divulgação de novas aquisições; 
- Revisão e atualização das atividades no Manual de Procedimentos na área. 
- Estabelecimento e orientações sobre processos licitatórios, compras diretas e 

planejamento orçamentário. 
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COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM – Função: Definir, controlar e avaliar 
procedimentos realizados no Sistema Pergamum realtivo a: catalogação, circulação de 
materiais, usuários (pessoa x unidade, unidade organizacional), parametros, consulta, aquisição 
(procedimentos da aquisição, kardex, permuta), relatórios, diversos (inventário, manutenção, 
coleta de dados) 

-         Estabelecimento de normas e padrões para o controle das configurações gerais do 
Sistema que são comuns a todas as bibliotecas da UDESC; 

-          Estabelecimento de normas e padrões para  o controle das configurações locais para 
todas as bibliotecas da UDESC; 

-      Estabelecimento de normas e padrões para uso de todos os recursos disponibilizados 
nos diversos módulos do Sistema; 

-        Revisão e atualização das atividades no Manual de Procedimentos na área. 
 
 
MEMBROS DAS COMISSÕES 
 
PORTARIA N° 0519, 20/04/2016. 
O Reitor da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas 
atribuições constantes dos incisos VII e XVII, do artigo 28, do Estatuto da UDESC, 
R E S O L V E  
DESIGNAR Comissões para padronizar as atividades compartilhadas pelas Bibliotecas da UDESC, 
pelo período de 10/04/2016 a 10/04/2018. 
COMISSÃO DE REFERÊNCIA: Dayane Dornelles (Presidente), Andreza Campos da Luz, Gisela 
Maria Hullen, Renata Weingartner Rosa, Alice de Amorim Borges. 
COMISSÃO DE CIRCULAÇÃO E APOIO AO USUÁRIO: Fernanda Rusczak (Presidente), Mariana 
Oliveira dos Santos Pfleger e Carla Garcia Hostalácio Barros. 
COMISSÃO DE TRATAMENTO TÉCNICO: Andreza Campos da Luz (Presidente), Eliane Dittrich, 
Marilene dos Santos Franceschi, Arlete Maria Zimmermann. 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES: Luiza da Silva Kleinubing (Presidente), Dayane 
Dornelles, Maisa de Amorim Bleyer. 
COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA PERGAMUM: Maísa de Amorim Bleyer (Presidente), 
Arlete Maria Zimmermann e Andreza Campos da Luz.  
 


