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A Biblioteca Udesc Alto Vale foi inaugurada em 2007 a partir da criação do Centro de
Educação Superior do Alto Vale do Itajaí - CEAVI. 

Tem por objetivo apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio de
seu acervo e dos seus serviços.

Atende os alunos, professores, pesquisadores e técnicos universitários, prestando
serviço especializado nas áreas das Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia
de Software.

Além disso, a Biblioteca Udesc Alto Vale está aberta para toda a comunidade externa,
que pode usufruir de seus espaços e acervo localmente.

Acompanhe a seguir o detalhamento das atividades desenvolvidas no ano de 2021.

BIBLIOTECA UDESC
ALTO VALE

04

https://www.udesc.br/ceavi/biblioteca


No ano de 2021 continuamos enfrentando os desafios
impostos pela pandemia. A biblioteca permaneceu com
acesso restrito para uso de seus ambientes e aberta apenas
para empréstimos e devoluções, em dia e horários
específicos buscando atender da maneira mais segura a
comunidade acadêmica. 

Dando continuidade à readequação dos serviços e a forma
de trabalho, a biblioteca disponibilizou o serviço de
atendimento remoto, no qual a comunidade acadêmica
pode solicitar, via Bookings, esclarecimentos sobre dúvidas
de acesso aos acervos eletrônicos, formatação de trabalhos
acadêmicos, pesquisa em bases de dados, estratégias de
buscas e ainda solicitar capacitações coletivas.

O gráfico apresenta os atendimentos realizados de acordo
com o serviço solicitado pela comunidade acadêmica, para
saber mais sobre os serviços ofertados pela biblioteca
acesse: https://www.udesc.br/bu/servico.
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Capacitação Coletiva

Capacitação Individual

Elaboração de Ficha Catalográfica

Levantamento Bibliográfico

Normalização

https://www.udesc.br/bu/covid
https://outlook.office365.com/owa/calendar/BibliotecaUdescAltoVale@udesc.br/bookings/


EQUIPE E ESTRUTURA
O ano de 2021 as atividades foram realizadas em escalas entre presencial
e tele-trabalho. 

A equipe é composta por um bibliotecário, uma técnica administrativa e
uma bolsista. Por conta das atividades remotas, a capacitação dos
colaboradores foi realizada de forma on-line, que participaram de
diversas atividades, cursos e oficinas. 

A Biblioteca Udesc Alto Vale ocupa uma área de 148,19 m² divididos em
três ambientes., sendo 82,215m² destinados a acervo e 46,475m² a salas de
estudos, os restantes 19,5m² são destinados ao processamento técnico
dos materiais bibliográficos. 
O acervo está reunido em uma única sala, facilitando o acesso ao acervo.
Neste ambiente encontra o acervo geral, periódicos, novas aquisições,
setor de multimídia e material especial. 
A da sala de estudos em grupo está devidamente climatizada e mobiliada,
pronta para atender as demandas dos discente e docentes da instituição
que utilizam a biblioteca para o desempenho de suas atividades. A
biblioteca possui 45 assentos, 09 mesas para estudos em grupo (4
assentos cada), possui 6 computadores de acesso livre a internet, e 1
computador de acesso exclusivo ao catálogo. 

Além de contar com terminal de autoatendimento. A biblioteca não faz
controle do uso das máquinas, pois a maioria dos usuários possui seu
próprio computador e utilizando a rede de internet sem fio
disponibilizado pela biblioteca, além do acesso ser controlado por
autenticação via IdUdesc, conforme recomendações das Políticas
Institucionais da área de TIC.
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https://www.udesc.br/ceavi/biblioteca


ACERVO
O acervo é composto por livros, periódicos, monografias, dissertações,
teses, mapas, audiovisuais, e livros eletrônicos.

O gráfico apresenta a quantidade de acervos e exemplares ao final de
cada ano.
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Analisando os dados, percebe-se que houve um incremento desse
acervo durante o período de 2021, com a inserção de novas aquisições. O
crescimento de títulos no acervo é pequeno devido ao baixo
investimento em livros impressos ao longo do ano de 2021. Atualmente a
Biblioteca possui 5.667 títulos de material bibliográfico compondo seu
acervo e um total de 16.712 exemplares.

O Acervo digital é composto por:
• Portal de Periódicos
• E-books
• Normas
• Plataforma de livros eletrônicos Minha Biblioteca
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https://www.udesc.br/bu/acervos
https://www.udesc.br/bu/acervos/periodicos
https://www.udesc.br/bu/acervos/ebook
https://www.udesc.br/bu/acervos/normas
https://id.udesc.br/IdUdesc/MinhaBiblioteca


ACERVO

Em 2021 foram adquiridos 225 títulos de livros eletrônicos de acesso
perpétuo pela Biblioteca Udesc Alto Vale para atender aos cursos de
graduação, conforme apresenta o gráfico:

INTRODUÇÃO08

A Biblioteca conta com um acervo amplo de objetos que estão
disponíveis para empréstimo, como: calculadoras, projetor,
computadores, caixas de som, mouse, teclado, entre outros. 

O acervo também é ampliado com as doações recebidas, em 2021
incorporados ao acervo 15 títulos que correspondem a 44 exemplares.
As doações, impreterivelmente, devem ser relevantes aos cursos
oferecidos pelo centro de ensino.

Direção de Ensino
R$ 8.086,71

Engenharia Civil
R$ 11.702,95

Engenharia de Software
R$ 1.216,30

https://www.udesc.br/bu/guia/doacao


ACERVO

Como em todos os anos, a biblioteca recebe investimentos
em material permanente e material de consumo.

Em 2021 foram investidos R$ 16.911,04 em acervo, R$ 248,00
em equipamentos, e R$ 67,64 em material de expediente.

O gráfico mostra a divisão dos valores investidos em 2021.
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O gráfico apresenta o valor investido em
aquisição de livros por cada unidade
organizacional em 2021.

Equipamentos
78.5%

Material de Expediente
21.4%

Acervo
0.1%

O gráfico mostra o total de títulos (impressos) e exemplares adquiridos por unidade
organizacional.
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Com a pandemia e a necessidade das aulas remotas, a biblioteca procurou
atender a sua comunidade acadêmica da melhor maneira possível. 

A plataforma de livros digitais assinada em 2020, Minha Biblioteca, são mais
de 8 mil títulos de livros eletrônicos de mais de 15 selos editoriais para que
a comunidade acadêmica tenha acesso 24 horas por dia e de qualquer
lugar.

BIBLIOTECA DAS COISAS
 O serviço da biblioteca das coisas consiste no empréstimo de materiais não

bibliográficos aos usuários, como tablets, calculadoras, fones de ouvido
antirruído, teclados, mouse etc.

PLATAFORMA DE
LIVROS DIGITAIS

ACERVO10

https://id.udesc.br/IdUdesc/MinhaBiblioteca


CIRCULAÇÃO

Diante deste cenário, os empréstimos, consultas internas e o empréstimo entre
bibliotecas ficaram prejudicados. 
Para empréstimo domiciliar podem retirar materiais os estudantes, servidores e
demais indivíduos com vinculo na instituição, conforme consta na Resolução 03/2021
que dispõe sobre regulamento de funcionamento da Biblioteca Universitária. Em 2021
tivemos um total de 220 empréstimos.
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As consultas internas realizadas no acervo, em 2021, tivemos 727, em função da
restrição para uso do ambiente de estudos há uma queda se comparado com os anos
anteriores.

https://www.udesc.br/bu/guia/malote
https://www.udesc.br/bu/guia/emprestimo
http://secon.udesc.br/consuni/camaras/ceg/resol/2021/003-2021-ceg.pdf


GRUPOS DE TRABALHO
A biblioteca trabalha de forma integrada com todo sistema e coopera com o
objetivo de ofertar a toda comunidade acadêmica serviços de qualidade.
Destaca-se aqui os GT que a bibliotecária atuante da Biblioteca Udesc Alto vale
é integrante.

O GT de Capacitações, focou na migração para o virtual o que trouxe a
possibilidade de participação externas. Todas as capacitações foram gravadas e
disponibilizadas no canal da Biblioteca Universitária no YouTube. 

O GT de Mídias Sociais, Facebook (2.017 seguidores), Instagram (5.227
seguidores) e YouTube (3,52 mil inscritos), com a unificação dos perfis setoriais
em um único perfilem 2020, foi elaborado um cronograma de postagens com
diversas propostas:
#BUCapacita
#BUFacilita
#BUIndica
#BUPesquisa
#BUnasFérias

Além de conteúdos como capacitações, clube de leitura, dicas, falando sobre,
guia para calouros, lives, por dentro da BU, equipe BU, semana do livro e da
biblioteca, tutoriais...

GT Manual de Trabalhos Acadêmicos, publicou a 8ª edição do Manual para
elaboração de trabalhos acadêmicos da Udesc, sendo as principais atualizações,
a permissão que teses e dissertações sejam compostas por compilações de
artigos, adequação conforme atualização da NBR 6028 e um modelo folha de
aprovação para relatório de estágio pós-doutoral.

Demais GT foram na manutenção das suas atividades e processos: 
Regimento (aguardando aprovação na Câmara de Ensino de Graduação);
Política de Desenvolvimento de Coleções (em elaboração do Plano de
Continência);
Site (em constante manutenção e atualização);
Acessibilidade (aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva via
Biblioteca Universitária para composição do acervo da Biblioteca das coisas).
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https://www.youtube.com/c/udescbu
https://www.facebook.com/bu.udesc/
https://www.instagram.com/bu.udesc/
https://www.youtube.com/c/udescbu
https://www.instagram.com/explore/tags/bucapacita/
https://www.instagram.com/explore/tags/bufacilita/
https://www.instagram.com/explore/tags/buindica/
https://www.instagram.com/explore/tags/bupesquisa/
https://www.instagram.com/explore/tags/bunasf%C3%A9rias/
https://www.instagram.com/explore/tags/clubedeleiturasemcensura/
https://www.instagram.com/tv/CNS9KOun6bG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CTnSO7kHxp-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUpd7HTAAW2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWEw-vdI0UC/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/explore/tags/pordentrodabuudesc/
https://www.instagram.com/p/CP_W2akHlKW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/stories/highlights/18175277128021800/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17863425190692809/
https://www.udesc.br/bu/manuais
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12510/MANUAL_2021_10_27_16359568444732_12510.pdf
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/documentos/018_2020_ceg_16008008590327_4769.pdf
https://www.udesc.br/bu


CONCLUSÕES DA
COORDENAÇÃO

A Biblioteca Udesc Alto Vale, coordenada pela bibliotecária Dayane Dornelles,
desenvolveu diversas atividades no decorrer do ano de 2020. Dentre estas
atividades, o foco de atuação esteve na melhoria do acervo eletrônico, no
aperfeiçoamento do atendimento remoto ao usuário, bem como o
desenvolvimento de atividades de apoio aos usuários neste período tão
delicado. 

Além disso, a biblioteca é responsável por coordenar, supervisionar, e executar
o planejamento anual na aquisição de material bibliográfico, restauração e
conservação do acervo, bem como o acompanhamento, controle e avaliação da
execução dessas ações.

As capacitações foram de grande importância para desenvolvimento das
atividades realizadas na biblioteca, como nas comissões de grupos de trabalho.
Os eventos realizados pela Biblioteca Universitária em suas mídias sociais
podemos destacar a participação dos usuários de forma efetiva.

Dentre as sugestões para o ano de 2021, destacamos as atividades na qual a
biblioteca teve êxito em atender:

• otimizar os serviços de atendimento e de circulação de materiais; 
• incentivar o uso do catálogo da biblioteca; 
• incentivar o uso do equipamento de autoempréstimo; 
• ampliar a aquisição de livros eletrônicos; 
• incentivar o uso de bases de dados de livros eletrônicos; 
• intensificar as atividades de extensão da biblioteca; 
• otimizar as capacitações em meio digital; 
• elaborar plano de contingência (em elaboração); 
• incentivar a capacitação dos colaboradores; 
• ampliar o acervo da biblioteca das coisas; 
• promover parceira os docentes das disciplinas de metodologia da pesquisa.
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CONCLUSÕES DA
COORDENAÇÃO

A coordenação da biblioteca Udesc Alto Vale aponta algumas sugestões
importante para melhoria na qualidade dos serviços prestados pela biblioteca
para o ano de 2022:
• realizar melhorias na infraestrutura da biblioteca; 
• ampliar o quadro se servidores e bolsistas da biblioteca; 
• promover a acessibilidade informacional;
• elaborar planejamento orçamentário; 
• elaborar plano de atualização das tecnologias de informação e comunicação
da biblioteca; 
• solicitar local para acervo inativo e demais materiais de uso esporádico;
• disponibilizar equipamento de digitalização para os usuários; 
• oferecer vaga de estágio supervisionado para estudantes de Biblioteconomia.

COORDENAÇÃO14




