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A Biblioteca Universitária- BU é um órgão suplementar vinculada ao Gabinete do Reitor. Foi implementada em 20 de junho de 

1984, pela Resolução nº 001/84 do CONSEPE. 
 

Objetivos 
Fornecer suporte informacional aos programas de ensino, pesquisa e extensão para a UDESC; 
Incentivar a implantação de serviços bibliotecários nas setoriais; 
Promover a melhoria do funcionamento das bibliotecas, para que atuem como centros de ação cultural e educacional permanentes; 
Desenvolver atividades de treinamento e qualificação de recursos humanos, para o funcionamento de todas as bibliotecas; 
Assessorar tecnicamente as bibliotecas e coordenadorias, bem como definir diretrizes e normas de funcionamento e orientadoras de 
suas atividades; 
Firmar convênios com entidades culturais, visando à promoção dos serviços, produtos e atividades das bibliotecas. 
 
Missão: Oferecer com qualidade e confiabilidade serviços e produtos de informação, através de um sistema descentralizado de 
bibliotecas setoriais que se complementam, explorando as potencialidades da tecnologia informatizada com as capacidades humanas. 
 
Público Alvo: A Biblioteca Universitária juntamente com as bibliotecas setoriais têm como usuários toda a comunidade universitária: 
alunos, professores e servidores e a comunidade em geral. 
 
É composta por um Núcleo Central e bibliotecas setoriais instaladas nos Centros da UDESC.  
Bibliotecas 
BC (FAED, ESAG, CEAD, CEART) CEFID em Florianópolis 
CAV em Lages 
CCT em Joinville 
CEO em Chapecó, Palmitos e Pinhalzinho 
CERES em Laguna 
CEAVI em Ibirama 
CEPLAN em São Bento 
 
Inicialmente a BU funcionou sob a forma de centralização parcial, responsável pela execução dos serviços indiretos como o 
processamento técnico e aquisição dos materiais para as Unidades Setoriais. 
Em 1996 foram descentralizadas as funções técnicas, passando para as Bibliotecas Setoriais todas as funções. 
Em 2001 adotou o sistema de trabalho cooperativo, por meio da formação de grupos de trabalho, onde as diretrizes e normas 
passaram a ser definidas em conjunto com todas as bibliotecas. Deu início a informatização das bibliotecas com a adoção do Sistema 
Pergamum e padronizadas todas as atividades das bibliotecas. 
Com a criação do prédio central, em 2007, todas as bibliotecas do Campus I passaram a ser integradas à Biblioteca Central, gerida, 
como nas demais setoriais, por um Coordenador de Apoio. 
As Bibliotecas Setoriais são administrativamente geridas pela Direção Geral do Centro e tecnicamente pela Coordenação da BU. A 
Biblioteca Central instalada no Itacorubi, Campus I é gerida administrativamente e tecnicamente pela Coordenação da BU. 
 
TRAJETÓRIA DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 
 
1984 
Criação da Biblioteca Universitária - BU da UDESC em 20 de junho de 1984, pela Resolução nº 001/84 do CONSEPE. 
Aprovação Regulamento da Biblioteca Universitária - BU. Resolução 024/84 CONSEPE. 
Manual de Processamento Técnico da Biblioteca Universitária elaborado por Ivonir Terezinha Henrique e Maria Margarete Sell da 
Mata. 
 
1985 
Aprovação do Regimento Interno da Biblioteca Universitária - BU. Resolução 001/85 CONSUNI. 
 
1988 
Primeiro contrato com Sistema Calco para catalogação cooperativa (06/06/88) 
 
1990 
Abertura de concurso público para contratação de bibliotecários para atuarem na Biblioteca Universitária - BU nas atividades de 
preparo técnico e aquisição e nas bibliotecas setoriais. 
 
1991 
Processamento técnico de partituras por Ana Maria Rocha Juliano, Claudia Gonçalves de Sousa e Maria Margarete Sell da Mata. 
Criação de grupo tarefa para: elaborar plano de organização da coleção especial: teses, dissertações e monografias; definir um 
tratamento para os folhetos; definir política de reposição de livros por usuários e um plano de execução do inventário anual.  
Participantes do grupo: Maria Helena Krüger, Arléte Maria Zimmermann, Maria Zulmira Porto Quites, Alcimar de Oliveira Sagas, Maria 
Inês Schambeck Lino, Sônia Maria Marques Marcelino, Celina A. Machado, Osvaldina M. dos Santos. 
Organização do Fórum de Bibliotecas Universitárias, em Itajái, na Univali. 
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1992 
I Fórum de Estudos e Debates sobre as bibliotecas das IES ACAFE.  
 
1994 
Criação do boletim informativo B. U. em Ação - elaboração: Maria Zulmira Porto Quites, Noêmia Schoffen, Maria Inês Schambeck Lino. 
Abertura de concurso público para contratação de bibliotecários para atuarem na Biblioteca Universitária - BU nas atividades de 
preparo técnico e aquisição e nas bibliotecas setoriais. 
 
1995 
Aprova Novo Regulamento da Biblioteca Universitária - BU. Resolução 032/95 CONSEPE 
 
1996 
Acesso à Rede Antares e implantação da comutação bibliográfica através do COMUT, British Library e BIREME. 
Descentralização dos serviços de preparo técnico e aquisição dos materiais para as bibliotecas setoriais. 
 
1997 
Aquisição do software para informatizar as bibliotecas setoriais e início dos treinamentos. 
1998 
Início do processo de informatização: Implantação do módulo de catalogação e inserção do acervo nas bibliotecas setoriais da ESAG, 
CEFID e CEART. 
 
1999 
Suspensão do processo de informatização nas bibliotecas. 
Suspensão dos serviços da Rede Bibliodata. 
Implementação da Homepage da Biblioteca Universitária - BU. 
Acesso a base de dados Web of Science (of. n. 010/99/PR/CAPES). 
 
2001 
Renovação dos convênios: Periódicos/CAPES e Rede Bibliodata. 
Acesso ao Portal Periódicos Capes. 
Constituição de Grupos Tarefa: de Desenvolvimento de Coleções/Processo de Aquisição; para elaboração do Manual de 
Procedimentos da BU; para estudo e atualização do novo regulamento da BU e para estudo e avaliação de softwares para bibliotecas. 
 
2002 
Aquisição do novo software para informatização das bibliotecas. 
Implantação do Manual de Procedimentos da Biblioteca Universitária - BU. 
Início do processo de informatização das bibliotecas: inserção acervo no sistema Pergamum e implantação do módulo circulação. 
Implantação novo site da Biblioteca Universitária - BU. 
Elaboração do Projeto para criação e implantação do Banco de Teses Digitais da UDESC. 
 
2003 
Continuidade  do processo de informatização das bibliotecas 
Formada Comissão para criação e implantação do Banco de Teses Digitais da UDESC. 
Oferta de treinamentos para acesso ao Portal Periódicos CAPES. 
Lançamento da logomarca da BU no II Ciberética. 
 
2004 
Aprovação novo regulamento da Biblioteca Universitária BU Resolução 034/04 CONSEPE. 
Aprovação da Política e da Comissão de Desenvolvimento de Coleções Resolução 033/04 CONSEPE. 
Criação da Biblioteca Digital da UDESC Resolução 041/04 CONSEPE. 
Formação Grupo Tarefa para dar suporte ao tratamento técnico às bibliotecas setoriais (CAV, CEO, CCT). 
 
2005 
Implantação definitiva do Banco de Teses da UDESC. 
Suporte ao tratamento técnico às bibliotecas setoriais (CEO, CCT). 
Estudo e estruturação da Biblioteca Virtual da UDESC. 
Participação na organização do I Fórum de Bibliotecas Universitárias. 
Representante na vice-presidência da CBBU e vice-coordenação da Câmara de Bibliotecas da ACAFE. 
 
2006 
Informatizadas as bibliotecas de Chapecó e Palmitos do Centro Educacional do Oeste CEO, com o acervo completo inserido na base 
de dados Pergamum e o sistema de empréstimo implantado. 
Atualizado o Manual de Procedimentos para o conjunto das bibliotecas setoriais da UDESC.  
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Planejamento do lay-out da Biblioteca Central no Campus I/ Itacorubi 
Atualização do Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UDESC: Teses, Dissertações, Monografias e TCCs 
Convênio IBGE para bibliotecas Setoriais 
Biblioteca Digital: Inserção, manutenção e disponibilização da produção científica da UDESC (TCCs, Relatórios, Monografias, etc) 
Instrução Normativa nº 01/2006 da PROEN/BU para entrega dos Trabalhos de Conclusão de Curso, Relatórios de Estágio e trabalhos 
de Alunos nas Bibliotecas Setoriais da UDESC com objetivo de padronizar a entrega e  depósito desses materiais nas bibliotecas 
setoriais. 
Contratação por Processo Licitatório de empresa de Encadernação e restauro no acervo 
Elaboração do projeto para equiparação do Setor Braille na Biblioteca Central da UDESC: Recursos BNDES 
Criada a Política de Desenvolvimento de Coleções (Resolução 33/2004 CONSEPE): 
Definição e funcionamento em cada Centro de Ensino da Comissão Permanente de Seleção de Coleções. 
 
2007 
Continuidade do processo de Informatização das bibliotecas setoriais: 
Inserção do acervo do CEAVI na base de dados Pergamum e o sistema de empréstimo implantado em Pinhalzinho. 
Aquisição de 1224 títulos de livros e 3339 exemplares. 
Aquisição de 86 títulos de periódicos. 
Realizados 147.566 empréstimos e 104.297consultas 
Total do acervo existente no sistema de bibliotecas é de 146.946 itens, aproximadamente. 
Inserção de 65 dissertações Banco de Teses Digitais da UDESC.Total de registros no Banco: 399. 
Realizados 54 treinamentos ao Portal CAPES com a participação de 838 usuários. 
Realizadas 345 comutações bibliográficas. 
Participação e promoção de cursos de atualização e capacitação para os bibliotecários da UDESC. 
Inauguração Biblioteca Central da UDESC 
Representações da BU como membro representante da Câmara Setorial de Bibliotecas da ACAFE 
Bu como Vice Presidente da Comissão Brasileira das Bibliotecas Universitárias – CBBU 
Renovação de contratos para manutenção dos serviços informatizados nas bibliotecas. 
Renovação convênio com IBGE como biblioteca depositória do acervo; COMUT, CBBU e CAPES 
Manutenção e disponibilização da produção científica da UDESC (TCCs, Relatórios, Monografias, etc) 
Investimentos de R$ 186.396,03 em material bibliográfico e um total de R$ 364.899,51 em todas as bibliotecas no período de 2007 
 
2008 
- Implantação de um novo edital para o processo de aquisição de acervos; 
- Proposta para criação de um Centro de Custo para a BU e BC, gerindo os recursos de multas e garantindo a aquisição/renovação do 
acervo de periódicos e revistas semanais; 
- Oferta do Curso de capacitação: Web 2.0 promovido pela CBBU; 
- Aplicação da pesquisa com os usuários nas Bibliotecas para identificação de suas necessidades, satisfações e demandas; 
-Oferta de  treinamentos do Portal nos Centros. Durante o ano foram realizados 79 treinamentos com 803 participantes; 
- Assessoria técnica para as bibliotecas setoriais; 
- Registro de ISBNs para as publicações da Editora da UDESC; 
- Alterações nos termos do Regulamento da BU; 
- Elaboração do Regimento Interno da BU; 
- Atualização do Manual de Trabalhos Acadêmicos 
- Criado o GT atualização Pergamum: início da padronização do catálogo de autoridades; 
- Criado o GT Processos técnicos: controle da padronização catalogação; 
- Promoção de atividades/eventos; 
- Organização e informatização do empréstimo da biblioteca Laguna/CERES. 
 
2009 
- Expressiva aquisição de livros impressos e eletrônicos. Adquiridos 12.508 livros, 117 títulos de periódicos e 3.400 e-books, totalizando 
um acervo geral de 300 mil itens 
- Investidos R$ 117.115,72 em equipamentos e cerca de R$ 700 mil em acervo. 
- Realizados 177.548 empréstimos e 81640 consultas 
- Representação da BU na Comissão para melhorarias na Biblioteca Pública do Estado de SC e Coordenação do Projeto Extensão 
Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado de SC 
- Adequação dos acervos com as bibliografias dos programas dos cursos da UDESC 
- Ampliação dos espaços da Biblioteca Central: auditório, salas de estudo em grupo. 
- Visualização dos indicadores das bibliotecas para acompanhamento dos serviços realizados 
- Elaboração Planejamento Estratégico BC 2010-2020 
- Adequação do Regimento Interno da BU 
- Registro de ISBNs para as publicações da Editora da UDESC; 
- Climatização da Biblioteca Central. 
- Atualização do Manual de Procedimentos da BU e Padronização serviços técnicos da BU. 
- Extinção de multas e adoção da suspensão de empréstimo 
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- Implantação da coleta seletiva do lixo (papel) nas Bibliotecas 
- Ampliação da inserção da produção acadêmica na Biblioteca Digital e no Banco de Teses da UDESC 
- Capacitação de usuários no uso de ferramentas eletrônicas para a pesquisa com a ampliação da oferta de treinamentos ao Portal da 
CAPES com 71 treinamentos e 702 participantes. 
 
2010 
- Aquisição de 36.225 livros impressos e 3.352 e-books (R$ 2.600.000,00 e R$ 110.000,00) 
- Aquisição de equipamentos para bibliotecas no valor de R$ 485.012,26 
- Investimento em capacitação dos bibliotecários de R$ 52 mil aproximadamente. 
- Aquisição Normas Técnicas da ABNT – formato digital e acesso online.  
- Realizados 177762 empréstimos e 71911 consultas 
- Desenvolvimento de Projetos de extensão: Gestão do Sistema de Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina: Diagnóstico da 
Situação das Bibliotecas Públicas de Santa Catarina e Programa de Qualificação dos Recursos Humanos das Bibliotecas Públicas 
Municipais Catarinenses 
- Criados GTs de Assistência ao Usuário, Tratamento Técnico, Desenvolvimento Coleções e Suporte Pergamum  
- Realizados 101 treinamentos ao Portal CAPES com a participação de 814 usuários. 
- Realizadas 220 comutações bibliográficas. 
 
2011 
- Aquisição de livros impressos e e-books 
- Aquisição equipamentos para as bibliotecas no valor de R$ 
- Investimento em capacitação dos bibliotecários no valor de R$ 
- Aquisição Normas ABNT – formato digital 
- Realizados 101 treinamentos ao Portal CAPES com a participação de 814 usuários. 
- Realizadas comutações bibliográficas 
- Convênio CAFe para acesso remoto ao Portal CAPES 
- Estruturado novo site da BU 
- Convênios com a Biblioteca Nacional p/ compartilhamento do Catálogo Coletivo 
- Convênio CBBU 
- Aquisição CD autoridades do Bibliodata/FGV 
- Promoção de cursos de capacitação e treinamentos do Pergamum 
- Produção do GT referência: Atualização do Manual de trabalhos Acadêmicos e da resolução 41/2004 
- Produção do GT Aquisição: Atualização da Política de Desenvolvimento de coleções 
- Produção do GT tratamento técnico: Atualização das rotinas de T.T no Manual Procedimentos 
- Produção do Gt Gestão: Avaliação do uso do acervo no triênio 2008/2009/2010, Novo site BU, avaliação da infraestrutura das 
bibliotecas. 

 
2012 
- Oferta de dois Cursos de capacitação aos servidores das bibliotecas por meio de Projetos de extensão: Psicologia nas 
Relações de Trabalho e Atualização da CDD. Sem custos. 
- Aquisição Normas Técnicas da ABNT – formato digital e acesso online. 
- Atualização da Instrução Normativa Biblioteca Digital e alteração na apresentação das capas dos trabalhos acadêmicos da 
UDESC 
- Visitas nas bibliotecas Setoriais para capacitação de servidores, avaliação e diagnóstico dos serviços e infraestrutura, 
atendimento de chamados emergenciais, suporte administrativo à Direção Geral e de Ensino. 
- Adequação dos acervos com as bibliografias dos programas dos cursos da UDESC 
- Divulgação mensal dos indicadores das bibliotecas no site da BU 
- Celebração contrato com a CAFe para acesso remoto (doméstico e em qualquer lugar) aos usuários (professores, servidores 
e alunos) da UDESC. 
- Renovação contrato Sistema Pergamum 
- Atualização do Manual de Procedimentos da BU e Padronização serviços técnicos da BU. 
- Realização da Semana Nacional do livro e da biblioteca com a realização de 9 treinamentos para acesso à base de dados e 
e-books, mais 300 doações recebidas e promoção de eventos culturais e artísticos. 
- Participação em eventos na área: II Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira e a Reunião da CBBU, SNBU. 
- Representação da BU: integrante da Comissão Organizadora/Comissão Técnica Científica do SNBU; Representante da CBBU 
na Região Sul I, palestrante no Encontro da EBSCO sobre processos de seleção e aquisição de e-books, representante técnica 
da CPA. 

 
 
 
  
 
 


