
R E L A T Ó R I O  A N U A L  2 0 1 9
B I B L I O T E C A  U N I V E R S I T Á R I A

W W W . U D E S C . B R / B I B L I O T E C A U N I V E R S I T A R I A



 
REITOR
Marcus Tomasi
 
VICE-REITOR
Leandro Zvirtes
 
COORDENAÇÃO BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA
Luiza da Silva Kleinubing
 
COORDENAÇÃO BIBLIOTECAS
 
CENTRAL
Eliane Dittrich (jan/jul)
Letícia Lazzari (ago/dez)
 
CEFID - Arlete Maria Zimmermann
 
CAV - Marli Andreola
 
CCT - Ana Borges de Azevedo
 
CEAVI - Dayane Dornelles
 
CEO - Marilene dos Santos Franceschi
 
CEPLAN - Fernanda Rusczak
 
CERES
Maisa de Amorim Bleyer (jan/abr)
Tatiane Gomes Nazario (maio/dez)
 
CESFI
Letícia Lazzari (jan/maio)
Karin Juliane Bortoli Vanelli (jun/dez)
 
 
 



SOBRE A BIBLIOTECA
UNIVERSITÁRIA

A Biblioteca Universitária - BU, órgão suplementar da Udesc, tem por finalidade
oferecer serviços de informação, por meio de um sistema descentralizado de
bibliotecas setoriais que se complementam.
 
São 11 bibliotecas setoriais, distribuídas por todo o Estado de Santa Catarina
junto aos Centros de Ensino que 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 de conhecimento.
 
Além disso, as Bibliotecas estão abertas 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
2019.
 
 



ACERVO

ACERVO

 
O acervo bibliográfico da Udesc é constituído por livros, periódicos,
monografias, dissertações, teses, peças de teatro, partituras, mapas, CDs-
rom, DVDs, bases de dados e e-books.
 
O gráfico apresenta a quantidade de acervos e exemplares em cada
biblioteca no final do ano de 2019.
 

Títulos                      Exemplares



 
A BU procura investir anualmente em aquisição de livros, sempre
buscando melhorar o acervo oferecido à comunidade acadêmica.
 
O gráfico apresenta o total de títulos e exemplares adquiridos por
cada centro no ano de 2019.
 
Ao todo foram adquiridos 2.514 ítulos e 6.303 exemplares.
 
 
 
 

INVESTIMENTO EM ACERVO

ACERVO



O gráfico apresenta o valor investido em aquisição de livros por cada
centro no ano de 2019.
 
O valor total de investimento em aquisição de livros para as
bibliotecas da Udesc foi de R$ 915.139,24 no ano de 2019.
 
Apesar de algumas bibliotecas não terem adquirido periódicos, o
valor investido em periódicos foi de R$ 10.963,88 totalizando 14
títulos e 35 exemplares.
 
 

INVESTIMENTO EM ACERVO

ACERVO



EVOLUÇÃO DO ACERVO

ACERVO

 
O gráfico apresenta a evolução do acervo (exemplares) em todas as
bibliotecas desde o ano de 2014.
 
É possível verificar o retorno dos investimentos realizados na aquisição
material bibliográfico ao se verificar o crescimento anual do acervo.
 
 

                 
 Exemplares



DOAÇÕES

ACERVO

Além das aquisições o acervo das bibliotecas também é ampliado com as
doações recebidas. 
 
O gráfico apresenta o número de títulos e exemplares incorporados
ao acervo das bibliotecas da Udesc por meio de doações recebidas. 
 
No ano de 2019 houve um expressivo número de doações incorporada
ao acervo da Biblioteca Central, ainda que a coordenação tenha
restringido o recebimento de doações, devido à limitação do espaço
físico. 
 
As doações, impreterivelmente, devem ser relevantes aos cursos
oferecidos pela unidade de ensino aos quais estão ligadas as
bibliotecas.



CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS

CIRCULAÇÃO

 
Podem utilizar os serviços da biblioteca toda a comunidade
universitária, composta de alunos, professores e servidores, além
da comunidade em geral.
 
Para empréstimo domiciliar, podem retirar materiais estudantes,
integrantes de instituições conveniadas e servidores ativos e
aposentados da Udesc.
 
O gráfico apresenta a média mensal e o total de empréstimos
realizados por cada biblioteca no ano de 2019.
 
 
 



CONSULTAS

CIRCULAÇÃO

 
 
O gráfico apresenta o número de consultas internas realizadas no
acervo, isso é, livros que são utilizados pelos usuários no interior da
biblioteca, mas não foram efetivamente emprestados. Esse serviço
é disponibilizado também à comunidade externa.
 
As solicitações apresenta a quantidade de livros solicitados pela
biblioteca para outras unidades. Já os atendimentos apresenta a
quantidade de livros enviados para outras bibliotecas.
 



EMPRÉSTIMO ENTRE
BIBLIOTECAS

CIRCULAÇÃO

 
O serviço de empréstimo entre bibliotecas consiste em fornecer
material existente em outra biblioteca da UDESC que não está
disponível ao usuário. É significativo o número de obras que
circulam entre as diferentes bibliotecas da UDESC. 
 
O gráfico mostra a quantidade de empréstimos realizados nessa
modalidade, distribuídos por biblioteca.
 
 



USUÁRIOS

CIRCULAÇÃO

Os usuários inscritos nas bibliotecas têm crescido
proporcionalmente ao número de cursos criados. Os dados do
número de usuário por biblioteca é irrelevante para o acesso aos
serviços da biblioteca, pois todos os usuários, independente da
biblioteca do seu Centro têm direito ao acesso, serviços e ao
empréstimo do acervo total da UDESC. 
 
A separação por Biblioteca auxilia o gestor dimensionar sua
demanda média de usuário e dos serviços que precisa manter e
incrementar.
 
O gráfico apresenta dados referentes ao número de inscrições
feitas no ano de 2019. No total foram inscritos 3630 usuários em
todas as bibliotecas da Udesc.
 
 



FREQUÊNCIA

CIRCULAÇÃO

 
 
As Bibliotecas da Udesc funcionaram em média 232 dias no ano de
2019, nesse período o fluxo de usuários nas bibliotecas passou de
438 mil usuários por ano.
 
O gráfico mostra o total de dias de funcionamento em cada
biblioteca durante o ano e a média de frequência diária.
 
 
 
 
 



CATALOGAÇÃO

CATALOGAÇÃO

 
 
Durante o ano de 2019 foram catalogados 3.970 títulos e 10.791
exemplares em todas as bibliotecas da Udesc.
 
O gráfico apresenta a produção do setor de catalogação em cada
biblioteca.
 
 
 
 
 



RECURSOS
FINANCEIROS

Em 2019 tivemos grandes investimentos nas
bibliotecas da Udesc.
 
Como já apresentado, o total investido em acervo
foi de R$ 915.139,24.
 
Em mobiliários e equipamentos foram investidos R$
1.308,191,43,  já em material de expediente foi um
total de R$ 353.335,59 em todas as bibliotecas da
Udesc.
 
O gráfico mostra a divisão dos valores entre as
bibliotecas.

INVESTIMENTOS



SISTEMA DE
SEGURANÇA RFID

10 antena de segurança
20 leitores de mesa
03 leitores de inventário, compartilhados com as
demais bibliotecas
01 totem de autoatendimento para a biblioteca central
Etiquetas RFID e protetoras para todo o acervo

Buscando atualizar as Biblioteca da Udesc às novas
tecnologias. A coordenação da Biblioteca Universitária
coordenou o projeto de aquisição do novo sistema de
segurança para o acervo das bibliotecas baseado na
tecnologia RFID.
 
O novo sistema aperfeiçoará a gestão eletrônica do
acervo, possibilitará o auto-atendimento ao usuário e
aumentará a preservação dos exemplares.
 
Foram adquiridos os seguintes equipamentos para
implementar a tecnologia:
 

 
O novo sistema passará a funcionar até março de
fevereiro de 2020.
 

INVESTIMENTOS



SERVIÇOS

INVESTIMENTOS

 
 
O total gasto com prestação de serviços ao longo do ano foi de  
R$ 55.193,21.
 
A prestação de serviços refere-se a restauração de materiais
bibliográficos e demais contratação de serviços. Em 2019 foram
restauradas 922 obras em todas as bibliotecas da Udesc.
 
O gráfico apresenta o valor gasto por cada biblioteca. Outros
serviços refere-se a aluguel de tendas, manutenção de
equipamentos, etc.
 
 
 
 
 



As equipes das bibliotecas são compostas por bibliotecários, técnicos, bolsistas e

estagiários.

 

Ao todo são 21 bibliotecários, 16 técnicos, 41 bolsistas e 6 estagiários. O gráfico

apresenta a composição das equipes em cada biblioteca.

 
 

 

      

 

EQUIPE

EQUIPE



Evento Dia do Bibliotecário

I Encontro RDA no Brasil

Curso de Revisão Sistemática

Seminário Internacional de Preservação Digital

Fórum de Bibliotecas da Udesc 

EBSCO Day

Curso Fundamentos de Catalogação 

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação

Treinamento RFID

Workshop Office Lean

Palestra Comunicação Assertiva

Curso SGP-e

Curso de TEvEP

Capacitação em Fiscalização de Contratos

Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação

Simulação de Evacuação

Seminário CIPA

Durante o ano de 2019, foi investido R$ 15.443,73 em capacitação de 

79 servidores das bibliotecas da Udesc que participaram de 18 atividades de

capacitação, das quais:

 

 

      

 

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EM
CAPACITAÇÃO E EVENTOS

EQUIPE



Visitas orientadas
Capacitações em bases de dados
Capacitações em gerenciadores bibliográficos
Capacitações de normas técnicas

O Setor de Referência é resposável pelo serviço de atendimento
especializado  aos usuários da biblioteca, fornecendo suporte e  capacitação
voltados para a pesquisa acadêmica.
 
Dentre os serviços prestados estão: 
 

 
Além disso, são realizado atendimento individuais sobre temáticas voltadas
para a pesquisa, como: DOI, elaboração de Ficha Catalográfica, levantamentos
bibliográficos e treinamentos individuais sobre normas técnicas e bases de
dados.
 

SERVIÇO DE REFERÊNCIA

REFERÊNCIA



Treinamento Pergamum
Portal de Periódicos Capes
Normas técnicas ABNT
Capacitação de Bases de Dados
Uso VPN e Rede CAFe
Referências e Citações
Treinamento de Processamento Técnico
Oficina Mendeley
Rodas de conversa
Indexação
Capacitação Ebsco
Palestra sobre Plágio
Oficina Catalogação Bibliográfico: Biblioteconomia
Oficina Catalogação Bibliográfico: Autoridade
Bases da dados: Scopus e Science Direct
Oficina de Matlab

Ao longo do ano foram realizadas 72 capacitações em todas as bibliotecas da
Udesc com um total de 1.124 participantes, das quais:

CAPACITAÇÕES

REFERÊNCIA



VISITAS ORIENTADAS

REFERÊNCIA

As visitas orientadas são realizadas para usuários com o objetivo de
apresentar os serviços e produtos da biblioteca.
 
Ao longo do ano foram realizadas 58 visitas orientadas em todas as
bibliotecas da Udesc com um total de 1.757 participantes.
 
O gráfico apresenta os números de cada biblioteca.
 
 



EVENTOS

EVENTOS

As bibliotecas são espaços de promoção de arte e cultura e a realização de
eventos, exposições, palestras, exibição de filmes, rodas de conversa, clube
de leitura e apresentações musicais estão cada mais presentes nas atividades
realizadas.
 
Durante o ano de 2019 foi realizado um total de 117 eventos com a
participação de 11.121 pessoas em todas as bibliotecas da Udesc.
 
O gráfico apresenta o número de eventos e o total de participantes em
cada biblioteca.



EVENTOS

EVENTOS



EVENTOS

EVENTOS



EVENTOS

EVENTOS



SEMANA DO LIVRO E DA
BIBLIOTECA

EVENTOS

De 21 a 25 de outubro foi realizada a 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. 
 
Cada biblioteca da Udesc promoveu uma programação
especial para o evento. Dentre as atividades realizadas
destacam-se: cineclube, lançamento de livros da editora,
show de talentos, clube de leitura, oficinas, exposições, troca-
troca literário, premiação de leitores, entre outras.
 
Durante o período também foi realizada em algumas
bibliotecas a Semana do Perdão, em que por meio da doação
de um quilo de alimento não perecível, os usuários tinham sua
suspensão excluída. 
 
 
 
 
 



SEMANA DO LIVRO E DA
BIBLIOTECA

EVENTOS



SEMANA DO LIVRO E DA
BIBLIOTECA

EVENTOS



NOVA IDENTIDADE VISUAL

COMUNICAÇÃO

Em 2019 ocorreu o lançamento da nova Identidade
Visual das Bibliotecas Univeristárias da Udesc.
 
Esta identidade tem uma proposta inovadora e
busca reforçar uma mudança de postura e
percepção das bibliotecas da Udesc perante seus
usuários, bem como a integração entre as unidades
que compõem o sistema.
 
Foram pensados elementos visuais que
remetessem aos livros, ao pensamento e à troca de
informações entre pessoas atráves leitura e do
diálogo, tudo disso de uma forma amigável, de
aproximação ao seu público, e ao mesmo tempo
sistematizada e versátil.
 
O trabalho de desenvolvimento da nova identidade
visual da BU contou com apoio do Departamento de
Design do Centro de Artes (Ceart).
 



NOVA IDENTIDADE VISUAL

COMUNICAÇÃO



MÍDIAS SOCIAIS

COMUNICAÇÃO

2019 foi um ano de consolidar as mídias
sociais nas bibliotecas da Udesc,
principalmente com as recomendações do
projeto de Identidade Visual e do trabalho
da nova equipe de bolsistas de Desing
Gráfico do Sistema de Biblioteca da Udesc.
 
As bibliotecas gerenciam suas redes sociais
como Instagram e Facebook. O canal do
Youtube é único para todas as bibliotecas da
Udesc.



COMISSÃO ANTIPLÁGIO E
MÁ CONDUTA EM PESQUISA

PLÁGIO

Em 2019 foi criada uma Comissão destinada a questões relacionadas a plágio e má conduta
em pesquisa, em virtude de questionamentos de professores e alunos acerva de situações
que envolveram plágio e má conduta em pesquisa.
 
A Comissão tem como objetivos:
I - Construir parâmetros que auxiliem na identificação de plágio; 
II - Desenvolver campanha de combate ao plágio e má conduta em pesquisa; 
III - Esclarecer as tipologias de plágio; 
IV - Orientar a comunidade acadêmica quando da identificação de plágio; 
V - Frisar as penalidades provenientes de plágio e má conduta em pesquisa; 
VI - Apresentar uma proposta de Diretrizes Institucionais.
 
Após análise realizada pela comissão, a Udesc adquiriu créditos para utilização do sofware
iThenticate para auxiliar na identificação na similaridade de textos submetidos às revistas
científicas editadas pela instituição e outros documentos produzidos na universidade.
 
Foi também elaborada e publicada a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 18, de 02 de dezembro de
2019 que define normas para a utilização do software antiplágio.
 
 
 
 
 



Em 2019 foram revisados pela BU dois
documentos institucionais que auxiliam no
desenvolvimento das atividades das Bibliotecas
da Udesc:
 
- RESOLUÇÃO Nº 036/2019 – CONSEPE que dispõe
sobre o Regulamento da Biblioteca Universitária
da Fundação Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC;
 
- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 015, de 04 de
novembro de 2019 que define normas para
entrega, recebimento e atribuição do Digital
Object Identifier (DOI) às publicações digitais da
UDESC.
 
 
 

REVISÃO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS




