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SOBRE A
BIBLIOTECA
A Biblioteca Central (BC) da Udesc foi inaugurada em 2007 a partir da união das
antigas bibliotecas setoriais do CEART, CEAD, FAED e ESAG. 

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 da Administração e Socieconômicas,

Artes e Ciências Humanas e da Educação.

Além disso, a Biblioteca Central 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
2019.



REESTRUTURAÇÃO
DOS SETORES

Em 2019 a coordenação da Biblioteca Central buscou
reestruturar as equipes de cada setor e também a sua
disposição no ambiente da Biblioteca.

Com a chegada de novos bibliotecários, foi possível criar o
Setor de Desenvolvimento de Coleções, responsável pela
Seleção, Aquisição e Avaliação do acervo da Biblioteca.

Além disso, a mudança da infraestrutura física possibilitou a
reorganização dos setores administrativos em um único
ambiente, buscando integrar a equipe e o trabalho.

Visando a aproximação com o público da biblioteca, a equipe
do Setor de Referência foi distribuída entre os andares do
prédio e o seu horário de atendimento estendido para os três
turnos.

Ao final de 2019 a equipe da BC contava com: 07
bibliotecários, 03 técnicos administrativos e 09 bolsistas. 

02 bibliotecários estão atuando junto à Biblioteca
Universitária.

EQUIPE



INFRAESTRUTURA
FÍSICA

Criação de um espaço de relaxamento e
descontração
Reestruturação das salas do terceiro andar,
criando novos espaços que serão inaugurados
em 2020
Reestruturação das salas do setor
administrativo
Criação de uma sala de reuniões 

Pintura das paredes dos andares, seguindo a
nova identidade visual
Reorganização e compra de novos móveis para
a Copa
Aquisição de novos guarda-volumes, cadeiras e
mesas
Troca das persianas
Obra de conserto do telhado do prédio
Substituição dos computadores da Biblioteca

2019 foi um ano de desenvolvimento de melhorias
na infraestrutura física da Biblioteca Central, com
um investimento em mobiliário e equipamentos
no valor de aproximadamente R$ 500 mil reais.

Dentre as melhorias realizadas estão:

ESTRUTURA



SISTEMA DE
SEGURANÇA RFID

01 antena de segurança com dois corredores
04 leitores de mesa
03 leitores de inventário, compartilhados com as
demais bibliotecas
01 totem de autoatendimento
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.

A Biblioteca Central recebeu os seguintes
equipamentos para implementar a tecnologia:

O novo sistema passará a funcionar a partir de fevereiro
de 2020.

ESTRUTURA



INVESTIMENTOS 

Todas estas ações relacionadas com melhorias de
infraestrutura como aquisição de mobiliário,

equipamentos, reformas em geral, totalizaram um
investimento de aproximadamente 1 milhão de
reais. Veja acima os valores por categoria.

INVESTIMENTO



CAPACITAÇÕES E
EVENTOS

Evento Dia do Bibliotecário (5 participantes)

I Encontro RDA no Brasil (01 participante)

Curso de Revisão Sistemática (02 participantes)

Seminário Internacional de Preservação Digital (01

participante)

Fórum de Bibliotecas da Udesc (06 participantes)

EBSCO Day (01 participantes)

Curso Fundamentos de Catalogação (03

participantes)

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e

Documentação (03 participantes)

Treinamento RFID (07 participantes)

Durante o ano de 2019 os servidores da Biblioteca

Central participaram de 09 atividades de capacitação,

dentre os quais:

      

EQUIPE



DESBASTE 

Aproximadamente 2000 exemplares no
Armazém, setor separado do acervo geral
em que o livro permanecerá para avaliação e
em caso de não ocorrer empréstimos nos
próximos anos serão encaminhados para
outras instituições

Aproximadamente 4000 exemplares
excluídos do acervo. Dentro destes itens,

aqueles em bom estado de conservação
foram encaminhados para a Biblioteca
Pública do Estado de Santa Catarina.

Com a criação do Setor de Desenvolvimento de
Coleções e também estimulados pela
implementação do sistema RFID, a equipe da
BC realizou um desbaste significativo do
acervo.

Exemplares nunca emprestados ou em mau
estado de conservação, foram retirados do
acervo ou enviados para o processo de
restauração.

Ao final de 2019 tínhamos o seguinte cenário:

ACERVO



INVESTIMENTO EM
ACERVO

ACERVO

No ano de 2019 ocorreu um investimento significativo na ampliação do
acervo bibliográfico da Biblioteca Central, totalizando o montante de R$

79.254,27.

Entretanto, devido ao desbaste realizado, 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

CIRCULAÇÃO

O acervo da Biblioteca Central da Udesc é composto atualmente por

livros técnicos, livros de literatura, periódicos, trabalhos de conclusão

de curso, audiolivros, partituras, peças de teatro e e-books.

Percebeu-se um pequeno decréscimo no número de empréstimos no

ano de 2019. 

Além do empréstimo local, a Biblioteca Central também realizou 561

empréstimos de livros para as demais bibliotecas setoriais da Udesc.



SERVIÇO DE
REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

Visitas orientadas

Capacitações em bases de dados

Capacitações em gerenciadores de referência

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.



CURSO DE
BIBLIOTECONOMIA

REFERÊNCIA

O ano de 2019 também foi marcado pela

reaproximação da Biblioteca Central com o curso de

graduação em Biblioteconomia da Udesc.

Foram realizadas capacitações relacionadas com os

processos de trabalho desenvolvidos pela equipe da

Biblioteca, tais como: indexação, catalogação,

desenvolvimento de coleções, comunicação, gestão

de unidades de informação e sobre o software de

gestão de bibliotecas, o Pergamum.

Além das capacitações, também foram realizados

quatro estágios obrigatórios nas dependências da

Biblioteca. Neste projeto, os acadêmicos puderam

percorrer todos os setores da biblioteca, conhecendo

os processo e vivenciando um pouco da prática de

cada setor.

 



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. 

Foi elaborada uma programação especial para o evento,

com cineclube, lançamento de livros da editora, Show de

Talentos, Clube de Leitura e oficinas.

Durante o período também foi realizada a Semana do Perdão,

em que por meio da doação de um quilo de alimento não

perecível, os usuários tinham sua suspensão excluída. Foram

arrecadados aproximadamente 100 kg de alimentos, que

foram doados para Associação dos Amigos do Hospital

Universitário da UFSC.

No total, tivemos aproximadamente 500 pessoas que

participaram das diversas atividades realizadas durante a

Semana.

 



SEMANA DO LIVRO E
DA BIBLIOTECA

EVENTOS



Projeto que visa aproximar a biblioteca da

sua função de promotora cultural, oferecendo

aos usuários acesso à música produzida pela

comunidade acadêmica da Udesc e também

pela comunidade externa.

No ano de 2019 foram realizados dois eventos

deste projeto.

O primeiro, na abertura do segundo semestre

letivo, tivemos a apresentação do Trio 13

Cordas, com a apresentação de grandes

clássicos do jazz, samba e bossa nova.

Para finalizar o segundo semestre, tivemos

uma nova apresentação, desta vez com o

cantor e compositor Rodrigo Martins Deo e a

banda Finotupi.

 

MÚSICA NA BIBLIOTECA

EVENTOS



CLUBE DE LEITURA

EVENTOS

Outubro: Tudo Nela Brilha e Queima

Novevembro: Quarto de Despejo

Buscando nos aproximar ainda mais do

nosso público e estimular a leitura, foi

criado o Clube de Leitura da Biblioteca

Central.

O projeto tem como objetivo realizar

reuniões mensais para debater sobre um

livro escolhido pelo grupo.

Este é um espaço que objetiva a troca de

percepções e de visões sobre os temas

abordados do livro selecionado.

Em 2019 foram realizados dois clubes de

leitura:

 



EXPOSIÇÕES DE ARTE

A palavra, a cor e o gesto, de Cecília

Caldini e Nadir Ferrari

Arte digital conceitual, de Eduardo

Gheller

A primavera é nossa, de Osmar Yang

Memórias e experiências poéticas,

de José Carlos da Rocha

Xilogravuras, de Kelly Kreis

Pincelar o mundo, colorir a mente,

de Claucia Wippel

Ainda buscando aproximar a cultura

da Biblioteca, durante o ano de 2019 a

Biblioteca Central recebeu seis

exposições de arte, dentre as quais

estão:

 

EVENTOS



PROJETO DIREITOS
HUMANOS

Junho: exposição de livros que tratam da

temática Violência e também uma exposição de

arte "Memórias e Experiências Poéticas"

Setembro: exposição de livros relacionados com o

Dia Mundial da Paz, oficina de origami e aula de

yoga

Novembro: exposição de livros relacionados ao

Dia da Consciência Negra, clube de leitura com o

livro Quarto de Despejo, biblioflix com série

relacionada ao tema

Com o objetivo de divulgar o Pacto Universitário em

Educação em Direitos Humanos, do qual a Udesc faz

parte, a BC realizou uma série de atividades durante

o ano de 2019 alusivos às temáticas de cada mês

propostas pelo Pacto:

 

EVENTOS



EDITAL CAMPUS DE
CULTURA

Em 2019 a Udesc lançou o edital Campus de Cultura,

com o objetivo de fomentar e apoiar o

desenvolvimento de ações artístico-culturais nos

diversos centros de ensino da Universidade.

Buscando transformar a Biblioteca em um espaço

cultural, descontraído, criativo que estimule o

pensamento crítico., a equipe da Biblioteca Central

submeteu o projeto "Biblioteca de Portas Abertas"

ao edital, sendo contemplada com um valor de R$

14.000,00 a ser utilizado na promoção de ações

culturais durante o ano de 2020.

 

Estão contemplados no projeto ações como: clube

de leitura, exposições de arte, oficinas criativas,

rodas de conversa, apresentações culturais e

cinebilio.

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).



Desde a sua criação a Biblioteca Central nunca possuiu um site onde centralizar todas

as suas informações, sempre dividindo o espaço com o site da Biblioteca Universitária

que abrange todas as unidades da Udesc.

Em 2019 optou-se por criar um site específico para a Biblioteca Central, reunindo

informações específicas sobre o seu funcionamento, sua equipe e os serviços ofertados.

Esta mudança criou um novo canal de comunicação da Bibliotec com os seus usuários,

que agora tem um espaço para buscar as informações de que necessitam.

O novo site pode ser acessado no seguinte endereço:

https://www.udesc.br/bibliotecacentral

NOVO SITE

COMUNICAÇÃO

https://www.udesc.br/bibliotecacentral


MÍDIAS SOCIAIS

COMUNICAÇÃO

2113
183

Seguidores

Postagens

2019 foi um ano de consolidar as mídias

sociais da Biblioteca Central, 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.

Atualmente a BC possui perfis no Intagram e

Facebook. O canal do Youtube é único para

todas as bibliotecas da Udesc.




