
 

Acesso a bases de dados:  para a comunidade em geral é livre no espaço físico da Biblioteca 

Universitária Professor Paulo Malschitzki através da rede interna de computadores da UDESC 

em base de dados gratuitas.   Bases de dados por assinatura vinculadas à UDESC, são de uso 

exclusivo para acadêmicos e servidores da universidade, mediante utilização de senhas ou 

autorizações prévias. 

Atendimento ao Usuário: a biblioteca é aberta ao público em geral para consultas e 

pesquisas locais e o atendimento pode ser presencial, por telefone ou por e-mail 

biblioteca.cct@udesc.br , sendo direcionado prioritariamente à comunidade acadêmica da 

UDESC e seus servidores.   A equipe do Setor de Circulação de Materiais e Empréstimo está 

preparada para orientar os usuários na busca e recuperação de informações através do 

Sistema Pergamum (catálogo do acervo institucional da UDESC) e realizar cadastro de novos 

usuários conforme Regulamento da Biblioteca Universitária da Fundação Universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC.   

Atividades artísticas e culturais: atividades realizadas em conjunto com a comunidade 

universitária, com o objetivo de estimular e fortalecer a interação Biblioteca e Centro de 

Ciências Tecnológicas com apresentações musicais, filmes, slides, vídeos, performances de 

teatro, hora do conto; exposições permanentes de obras de arte e outras; debates, palestras, 

varal cultural, varal literário, etc. 

Biblioteca Digital da UDESC: base de dados eletrônica composta pelo conjunto da produção 

científica da UDESC com textos digitalizados e disponíveis no catálogo do  Sistema Pergamum  

em forma de resumo, ou na íntegra (texto completo). 

Banco Digital de Teses da UDESC:  TEDE - base de dado eletrônica composta pelo conjunto 

das teses e dissertações dos Programas de Pós-Graduação da UDESC, mestrado e doutorado. 

Boletim de sumários correntes: divulgação dos sumários de periódicos recebidos pela 

Biblioteca Universitária. 

Catalogação na publicação (Ficha Catalográfica): a solicitação pode ser feita através do  e-

mail biblioteca.cct@udesc.br  a qual o usuário está vinculado,  pessoalmente no Setor de 

Processamento Técnico da Biblioteca Universitária Professor Paulo Malschitzki, ou através 

do acesso ao usuário "Meu Pergamum" - Área: Solicitações - ficha catalográfica. 

https://www.udesc.br/cct/biblioteca/apresentacao
mailto:biblioteca.cct@udesc.br
http://pergamumweb.udesc.br/biblioteca/index.php
http://pergamumweb.udesc.br/biblioteca/index.php
http://tede.udesc.br/
mailto:biblioteca.cct@udesc.br
http://pergamumweb.udesc.br/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=index.php


Comutação Bibliográfica - BIREME (SCAD): Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos, o 

usuário deve se inscrever no próprio site do SCAD, e manter quitadas todas as cobranças 

(taxa de inscrição e pedidos de documentos atendidos). 

Comutação Bibliográfica – COMUT:  na condição de Usuário Institucional basta que você se 

cadastre e faça suas solicitações de cópias através do acesso "Meu Pergamum" para 

obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais 

bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais. Podem-se solicitar os 

seguintes tipos de documentos: periódicos técnico-científicos (artigos,) teses e dissertações 

(na íntegra ou parte), anais de congressos nacionais e internacionais, partes de documentos 

(capítulos de livros), desde que sejam autorizados pela Lei de Direitos Autorais. 

Divulgação de novas aquisições e serviços:  acesso "Meu Pergamum" para  consulta e 

sugestões de compra. 

DOI - Digital object identifier: representa um sistema de identificação numérico para 

conteúdo digital, como livros, artigos eletrônicos e documentos em geral, que permite 

localizar e acessar materiais na web. Preencha o Formulário de Solicitação de DOI  com 20 

dias antes da publicação digital, para que seja atribuído o DOI, tempo estimado para que a 

equipe da Biblioteca Universitária possa depositar os metadados do DOI junto a CrossRef. 

Empréstimo domiciliar:  categorias de materiais, prazos e as quantidades para cada usuário 

definidos no capítulo VII da RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 027/2010 -  Regulamento da Biblioteca 

Universitária.  

Intercâmbio bibliotecário:  empréstimo de materiais bibliográficos entre instituições 

realizado mediante convênio previamente celebrado. 

ISBN: sistema que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país e a 

editora, individualizando-os inclusive por edição. Solicitar através da Biblioteca Nacional. 

ISSN:  número padrão composto de oito dígitos, incluindo um dígito verificador e precedido 

pelo prefixo ISSN, atribuído a uma publicação seriada.  Solicitar através do Centro Brasileiro 

do ISSN (CBISSN)  

Levantamento bibliográfico:   solicitado no Setor de Processamento Técnico da  Biblioteca 

Universitária Professor Paulo Malschitzkia  ou através do acesso de usuário “ Meu 

Pergamum" preencher e enviar formulário. Serviço somente para os usuários vinculados à 

UDESC. 

Normalização bibliográfica: o usuário deverá solicitar para bibliotecária orientações ao 

elaborar referências em trabalhos técnico-científicos (bibliografias, citações, resumos, etc.) 

de acordo com as normas da ABNT pessoalmente ou agendar horário por e-mail 

biblioteca.cct@udesc.br 
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Serviço de Disseminação Seletiva da Informação: fornecimento de informações técnico-

científicas, especializadas e atualizadas, aos professores e pesquisadores da UDESC, de 

acordo com cada linha de pesquisa. 

Treinamento para uso de bases dados:  o usuário deverá solicitar agendamento de horário 

com a bibliotecária   por e-mail biblioteca.cct@udesc.br 

Visita Orientada: orientação de grupos de alunos da UDESC ou de diferentes Instituições 

sobre o uso da Biblioteca. É necessário agendar a visita com antecedência por e-mail 

biblioteca.cct@udesc.br 
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