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SOBRE A
BIBLIOTECA
A Biblioteca Universitária da Udesc Balneário Camboriú objetiva apoiar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na instituição, por meio
de seu acervo e dos seus serviços. Atende alunos, professores, pesquisadores e a
comunidade acadêmica em geral, prestando serviço especializado nas áreas de
Engenharia de Petróleo e Administração Pública.

 

Além disso, atua como um espaço de acolhimento, de estudo e na promoção da
cultura, da leitura e do desenvolvimento humano.

 

Sua equipe conta com duas bibliotecárias e três bolsistas. Disponibiliza aos seus
usuários o acesso a uma coleção de aproximadamente sete mil de livros
eletrônicos, além de bases de periódicos e normas técnicas.

 

Acompanhe a seguir o detalhamento das atividades desenvolvidas no ano de
2018.

 

 



MUDANÇA DA
BIBLIOTECA

O ano de 2018 foi marcado pela mudança
completa das atividades da Udesc Balneário
Camboriú para seu novo prédio no bairro Nova
Esperança.

 

No primeiro semestre de 2018 ocorreu a
mudança das atividades de ensino do curso de
Engenharia de Petróleo e de alguns setores
administrativos. Logo, ocorreu também a
mudança do acervo do curso de Engenharia de
Petróleo para este novo espaço.

 

No decorrer do primeiro semestre de 2018 a
biblioteca permaneceu atendendo em dois
endereços: no Centro e no bairro Nova
Esperança.

 

O segundo semestre foi marcado pela
mudança do curso de Administração Pública
e dos demais setores para a nova estrutura.

Assim, a biblioteca voltou a ser unificada
novamente.

MUDANÇA



CAPACITAÇÃO
Entre os dias 15 a 20 de abril as bibliotecárias

Marcela Reinhardt e Letícia Lazzari participaram

do XX Seminário Nacional de Bibliotecas

Universitárias realizado em Salvador. 

 

Além de participar de palestras e workshop, elas

apresentaram dois trabalhos desenvolvidos na

Udesc, intitulados: 

 

 Estudo de usuários da Biblioteca da Udesc

Balneário Camboriú: uma visão sobre a

biblioteca universitária e aspectos relacionados

à ansiedade de informação

Competência em informação como ação de

responsabilidade social em  bibliotecas

universitárias

 

 

      

 

CAPACITAÇÃO



ESTATÍSTICAS

INDICADORES

Empréstimos realizados

25000
Exemplares de livros
7180

Reais investidos na ampliação
do acervo

71000

2729
Títulos de livros



INVESTIMENTO

INDICADORES

PREVISTO
EXECUTADO

No ano de 2018 ocorreu um aumento no valor investido em compra
de acervo bibliográfico.

 

Entretanto, devido a um desbastamento realizado no acervo, com a
retirada de livros em desuso, este investimento não refletiu no
aumento do acervo, mas sim no aperfeiçoamento do material
disponibilizado para uso da comunidade acadêmica.

 

 



CIRCULAÇÃO DE
MATERIAIS

INDICADORES

O acervo da biblioteca da Udesc Balneário Camboriú é composto
atualmente por livros técnicos, livros de literatura, periódicos,

trabalhos de conclusão de cursos, audiolivros e e-books.

 

Percebeu-se um decréscimo no número de empréstimos no ano de
2018. Uma das justificativas para este cenário é a mudança ocorrida
no decorrer do ano, diminuindo a quantidade de dias em que a
biblioteca esteve aberta ao público.

 

Por conta da mudança, também houve restrição do empréstimo de
livros nas férias, que pode ser outra justificativa para o fato,

 



MÍDIAS SOCIAIS

MÍDIAS  SOCIAIS

342
54

Seguidores

Postagens

O ano de 2018 foi marcado pela

criação de um perfil institucional no

Instagram para a Biblioteca da Udesc

Balneário Camboriú e manutenção da

FanPage, como forma de promover os

serviços da biblioteca e aproximá-la

dos seus usuários.



FARMÁCIA LITERÁRIA

MÍDIAS  SOCIAIS

Série de vídeos gravados a partir

de pesquisa literária,

de conteúdos, livros, que tratam

estados emocionais. Trata-se de

sugestão de leitura expostas de

maneira sensível ao leitor. 

 

Ao todo foram gravados 4 vídeos

do “Farmácia Literária”

disponibilizados no Instagram

e facebook, com largo alcance

4.980 e  763 visualizações.



I I  SEMANA DO LIVRO E
DA BIBLIOTECA

EVENTOS

De 22 a 26 de outubro foi realizada a II

Semana do Livro e da Biblioteca. 

 

Este é um evento recorrente em diversas

bibliotecas em alusão ao Dia Nacional do

Livro, em 29 de outubro. 

 

Foi elaborada uma programação especial

para o evento, com oficinas, minicursos,

sessão de biblioterapia e um divertido PicNic

Literário.

 

No total, tivemos aproximadamente 300

pessoas que participaram das diversas

atividades realizadas durante a Semana.

 

 

 

 



BIBLIOTERAPIA
Projeto que visa aproximação do aluno com

os reconhecidos efeitos terapêuticos da

Literatura. Nas “Sessões de Biblioterapia” há

exercícios de relaxamento, leitura e conexão

com as emoções. 

 

Foram oferecidas 4 Sessões no segundo

semestre de 2018, com boa participação do

público, cerca de 40 participantes,

abrangendo alunos do Curso de Engenharia

de Petróleo e de Administração Pública,

 

A Biblioterapia é um recurso para o

tratamento da ansiedade, sintoma bastante

presente na vida acadêmica, e

frequentemente apontado pelos alunos como

razão para baixo desempenho na

Universidade.

 

 

 

EVENTOS



PICNIC LITERÁRIO

Evento cultural, integrativo, que visa

estimular hábito da leitura, agrega

atrações como apresentação de dança,

música e declamação de poesias.

 

De acordo com a Política de

Comunicação da Udesc, “os eventos

contribuem para afirmar a

credibilidade, a imagem, a reputação e

a marca da Udesc e favorecem a

interação da universidade com os seus

públicos estratégicos”.

 

Foram realizadas quatro edições do

PicNic Literário, duas no período

vespertino e duas no período noturno.

 

 

 

EVENTOS



FALANDO SOBRE

EVENTOS

O projeto Falando Sobre, realizado em

parceria com o Núcleo de Atendimento

Estudantil, tem como objetivo criar um

espaço de troca de informações e

experiências entre os acadêmicos e

servidores.

 

O tema a ser debatido em cada encontro é

escolhido pelos próprios acadêmicos. 

Em 2018 foram realizadas duas edições da

roda de conversa. 

 

A 1ª edição tratou do tema "Intercâmbio",

com a apresentação das modalidades de

intercâmbio oferecidas pela Universidade e

também com a apresentação de experiências

de acadêmicos que já realizaram a atividade.

 

Já a 2ª edição do encontro teve como pauta o

compartilhamento da experiência dos

acadêmicos da Engenharia de Petróleo que

participaram do Rio Oil & Gas, evento

internacional na área de Petróleo.

 

 

 



OUTRAS AÇÕES
DESENVOLVIDAS

- Participação nos Grupos de Trabalho do Sistema de Bibliotecas da Udesc

- Participação na Comissão Setorial de Avaliação

- Participação no Núcleo de Comunicação da Udesc Balneário Camboriú

- Atuação conjunta com o Núcleo de Atendimento Estudantil (NAE) na promoção de eventos
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