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BIBLIOTECA
CENTRAL

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, 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 2021.
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2º ANO DE PANDEMIA
2021 caracterizou-se como o segundo ano da pandemia do coronavírus (COVID-19).
Segundo ano que a Biblioteca Central precisou readaptar seus serviços para
continuar atendendo a comunidade acadêmica da Udesc.

O atendimento presencial para empréstimos e devoluções de livros foi mantido
durante todo o ano. Com o avanço da vacinação e imunização da equipe da
Biblioteca foi possível ampliarmos o horário de atendimento e a partir de setembro
o horário de funcionamento da Biblioteca Central passou a ser de segunda a sexta-
feira, das 09 às 20 horas.

Além disso, expandimos o atendimento remoto com o agendamento via Plataforma
Bookings e também com a oferta de novos serviços, como o Protocolo para
Construção de Estratégia de Busca.

Internamente, 2021 foi um ano focado na preparação do espaço físico da Biblioteca
Central para recepcionar nossa comunidade quando do retorno das aulas
presenciais. Troca de mobiliário, inventário, reformas, pinturas e organização do
acervo foram algumas das atividades desenvolvidas. O ano também foi marcado
pelo início do projeto de reforma da fachada do prédio da Biblioteca Central,
realizado em parceria com a Udesc Laguna.

Em nível de Sistema de Biblioteca também tivemos um ano de intensas atividades,
dando continuidade e aprimorando aos projetos iniciados no ano anterior.
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EQUIPE
Com a retomada das atividades presenciais, 2021 foi marcado por
novas mudanças na rotina pessoal e de trabalho dos servidores da
Biblioteca.

No mês de setembro ocorreu a transferência da servidora Janete
Maria Gheller. Servidora que contribuiu por muitos anos com a
Biblioteca e agora assumiu novos desafios junto à Editora da Udesc.

No mês de outubro, recebemos o servidor Jaime Antonio Zanluchi
para atuar de forma temporária na Biblioteca enquanto realiza seu
estágio obrigatório. Em março de 2022 ele retornará ao CAV, seu
Centro de origem.

Estiveram afastadas parcialmente para qualificação as servidoras
Mariana Oliveira dos Santos Pfleger (mestrado) e Alice de Amorim
Borges Vazquez (doutorado). 

A Biblioteca Central finalizou o ano com um total de 06 bibliotecários
(01 atuando junto a BU), 03 técnicos administrativos, 12 bolsistas de
apoio discente.

SOBRE A BC06



CIRCULAÇÃO

O acervo da Biblioteca Central é aberto para toda a comunidade
para consulta local, porém, o empréstimo domiciliar é permitido
apenas aos alunos e servidores da instituição.

Percebeu-se queda acentuada na circulação desses materiais nos
dois anos de pandemia, motivada principalmente pela mudança
no formato das aulas, que foram mantidas na modalidade
remota, e também com a ampliação do acervo de e-books.

Os indicadores de uso dos e-books podem ser consultados no
Relatório de Gestão da Biblioteca Universitária, pois a base de
dados não permite a extração por Biblioteca.
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CAPACITAÇÕES
Em 2021 foram ministradas 25 capacitações para a comunidade
acadêmica da FAED, ESAG, CEAD e CEART, contabilizando 557
participantes. 

As capacitações versaram sobre Pesquisa em Bases de Dados,
Apresentação e Normalização de Trabalhos Acadêmicos,  Mendeley
(gerenciador bibliográfico).

Destaca-se que não foram contabilizadas as capacitações ofertadas pelo
Projeto BU Capacita, uma vez que atendem todos os Centros de Ensino.
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL
E ESPECIALIZADO

Em 2021 a BC passou a utilizar a plataforma Bookings para o
agendamento dos atendimentos virtuais. Com esta ferramenta o
usuário seleciona o serviço desejado, agenda uma data e será
atendido de forma síncrona pelo bibliotecário(a) via aplicativo
Teams.

Esta nova ferramenta facilitou o gerenciamento dos
atendimentos pela Biblioteca e também proporcionou autonomia
para a comunidade nas solicitações de serviço.

Os serviços disponíveis estão descritos na figura abaixo. Para
agendar basta clicar no link.
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https://outlook.office365.com/owa/calendar/BibliotecaCentralUdesc@udesc.br/bookings/


Em julho foi implantado pelo Setor de Referência o
Protocolo para Construção de Estratégias de Busca em
base de dados. Este serviço é um atendimento
especializado com duração de 1h/2h. Neste, o
bibliotecário auxilia na identificação dos descritores,
constrói, aplica e valida a estratégia de busca nas bases
de dados juntamente com o pesquisador(a).

Apesar de ter sido implementado recentemente, o serviço
Construção de Estratégia de Busca foi o que obteve maior
demanda  nos serviços individuais em 2021.

Destaca-se que não houve ampla divulgação por estar em
fase de implantação e por contar com apenas 1
profissional para atender a demanda de serviços.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL
E ESPECIALIZADO 
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PROJETO DE EXTENSÃO:
BIBLIOTECA DE PORTAS ABERTAS

Em 2021 demos continuidade às ações e atividades do projeto de
extensão “Biblioteca de Portas Abertas” selecionado pelo edital
Campus de Cultura - UDESC/2019.

Aconteceram 9 encontros do Clube de Leitura Sem Censura, no
qual foram debatidos 9 títulos, com a participação de 9 curadores
e mais de 200 participantes.
Promovemos 5 lives no Instagram  (Projeto Falando Sobre), que
abordaram os seguintes temas: Iniciação, Entidades Estudantis,
Intercâmbio, Autoconhecimento e Experiências Narrativas.  Foi
ofertado o Curso Organização & Curadoria de Clubes do Livro que
contou com 62 participantes. Aconteceram 3 Encontros de
Biblioterapia: cuidado de si por meio dos Livros, em parceria com
o Projeto Dito Efeito Literário. Também aconteceu a oficina  de
Colagem e Literatura.

A Biblioteca Central foi contemplada novamente no edital Campus
de Cultura -UDESC/2021, o que possibilitará a continuidade do
projeto.
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RESERVA DE ESPAÇOS

Sala dinâmica: espaço destinado a capacitações, aulas
dinâmicas, rodas de conversa, reuniões, entre outras
atividades;
Espaço maker: laboratório de aprendizagem destinado
a experimentação e prototipação de ideias,
promovendo a aproximação da teoria com a prática. 
Sala de estudo: duas salas de estudo em grupo para
reuniões ou realização de trabalhos.

No decorrer de 2021, a equipe da Biblioteca Central
reestruturou o processo de reserva de salas e espaços de
estudo. 

Com o fim das restrições de acesso à Biblioteca, a
comunidade acadêmica da Udesc terá autonomia para
checar a disponibilidade das salas e fazer a reserva do
espaço diretamente no site da Biblioteca.

Os seguintes espaços estarão disponíveis para reserva:
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ACERVO
O acervo da Biblioteca Central da Udesc é
constituído por livros, periódicos, monografias,
dissertações, teses, peças de teatro, partituras,
mapas, CDs, DVDs, bases de dados, e-books e
Normas da ABNT. 

O acervo físico conta hoje com mais de 60 mil
títulos e aproximadamente 115 mil exemplares.
Anualmente a Biblioteca Universitária investe na
aquisição de material bibliográfico para melhorar
o acervo oferecido à comunidade acadêmica.

Com o objetivo de ampliar o acesso da
comunidade acadêmica da UDESC ao conteúdo
científico publicado internacionalmente de forma
rápida e fácil, a Biblioteca Universitária
disponibiliza aos seus usuários o acesso a uma
coleção com mais de 15 mil livros eletrônicos,
além de bases de periódicos e normas técnicas. 

Confira na próxima página mais estatísticas sobre
o acervo da Biblioteca Central.
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ACERVO

ACERVO

LIVRO

TÍTULOS EXEMPLARES

43.761 93.305

E-BOOK 16.099 0*

DISSERTAÇÃO 2.204 2.186

MONOGRAFIA 3.135 690

MONOGRAFIA PÓS 2.071 1.671

TESE 344 355

PARTITURA 2.341 3.063

PERIÓDICO 728 11.183

DVD 788 1.082

PEÇA DE TEATRO 404 416

VIDEO 587 638

SOM 237 274

CD-ROM 268 316

OBJETOS 13 101

TOTAL 73.408 115.280

*alguns tipos de documento possuem mais títulos do que
exemplares, pois são compostos também por documentos digitais,
que não possuem exemplares físicos.
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No primeiro ano da pandemia a Biblioteca Universitária da Udesc
direcionou os investimentos na assinatura da base de e-books Minha
Biblioteca, por isso observou-se uma queda no investimento do acervo
físico.

Porém, 2021 apresentou novo crescimento neste indicador com a
aquisição de 241 novos títulos e 717 novos exemplares para a Biblioteca
Central.

AQUISIÇÕES
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CATALOGAÇÃO
Com a retomada das atividades presenciais, a equipe do Setor de
Processamento Técnico redobrou os esforços para incluir no acervo os
livros físicos adquiridos em 2020 e 2021.

Também foram contratados dois novos bolsistas do curso de
Biblioteconomia para auxiliar na catalogação dos trabalhos de
conclusão de curso de graduação, mestrado e doutorado. 
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RESTAURAÇÕES
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 Em 2021 o investimento em restauração de exemplares do acervo sofreu
uma queda acentuada.

Esse cenário resulta em parte devido a baixa demanda de uso do acervo
no decorrer do ano e também com a elevada quantidade de itens que
foram restaurados em 2020.



BIBLIOTECA DAS
COISAS

Calculadora científica
Calculadora financeira
Webcam
Headset
Fone de ouvido
Tablet
Teclado e mouse sem fio
Óculos de realidade virtual

Em 2021 foi implantada na Biblioteca Central a Biblioteca das
Coisas, que tem como objetivo oferecer para alunos e
servidores (ativos e inativos) o empréstimo de objetos e
materiais não bibliográficos.

Na Biblioteca Central estão disponíveis para empréstimo os
seguintes objetos:

Os objetos foram adquiridos por meio do Projeto ESPINE e seu
empréstimo foi regulamentado pela Instrução Normativa
05/2020.
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https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12336/IN_005_2020___Biblioteca_das_Coisas_15870640161706_11004_15889763381792_12336.pdf


REORGANIZAÇÃO DO
ACERVO

Como a Biblioteca permaneceu apenas com atendimento interno
em boa parte do ano, aproveitamos para reorganizar o acervo de
uma forma que sua localização ficasse mais clara e objetiva para os
usuários.

Realocamos a coleção de Partituras e Peças de Teatro para o
mesmo espaço em que estão os Periódicos, Teses, Dissertações,
Monografias, Material em Braille e Multimídia, criando assim um
espaço totalmente dedicado às Coleções Especiais.

Incorporamos as coleções de Obras de Arte e Referência ao Acervo
Geral de livros.

Realizamos novo desbaste nas obras de Literatura, mantendo
apenas os materiais utilizados pela comunidade acadêmica da
Udesc.

Eliminamos as restrições de empréstimo das coleções especiais,
permitindo assim que qualquer material disponível da Biblioteca
possa ter empréstimo domiciliar.
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AQUISIÇÃO DE
MOBILIÁRIO

2020 foi um ano marcado por grandes investimentos da Udesc na
Biblioteca Central. Foram substituídas todas as mesas, cadeiras e
estantes da Biblioteca, buscando disponibilizar para a comunidade
um ambiente mais ergonômico e confortável para seus estudos.

Durante o mês de outubro a equipe da Biblioteca (servidores,
bolsistas e funcionários terceirizados), realizaram a mudança de
todo o acervo da Biblioteca, para retirada das estantes antigas e
montagem das novas.

Além disso, foram adquiridos também equipamentos para a
Biblioteca das Coisas e para a montagem de um estúdio de
gravação, que será disponibilizado em breve para a comunidade.

Foram investidos R$ 517.923,93 na aquisição dos referidos
equipamentos e mobiliários.
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INVENTÁRIO E DOAÇÃO
DE MOBILIÁRIO

Com a aquisição dos novos mobiliários, foi necessário
realizar a baixa dos móveis que estavam deteriorados e
doação daqueles que ainda estavam em condições de
uso.

Com isso, realizamos o inventário do mobiliário da
Biblioteca Central, com o objetivo de mapear os itens e
quantidade disponíveis, bem como encaminhar os
referidos processos de doação e baixa.

Quanto às doações, foram contempladas diversas
instituições, dentre elas: EPAGRI, Secretaria de
Educação da Prefeitura Municipal de São José,
Secretaria de Segurança Pública de SC, Secretaria de
Estado de Educação de SC, além de outros Centros de
Ensino da própria Udesc.
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REFORMAS E
PROJETOS

2021 foi um ano de continuidade de antigos projetos e
início de novos!

Demos continuidade ao projeto de aplicação da
identidade visual da Biblioteca Universitária, com a
elaboração das artes para adesivagem das novas
estantes, placas de sinalização das salas e adesivos
para as paredes da Biblioteca.
As referidas artes foram elaboradas pelos bolsistas de
Design Gráfico da Biblioteca Universitária, sob
supervisão da professora Anelise Zimmermann.

Iniciamos também a elaboração de projeto
arquitetônico para reforma da fachada do prédio da BC,
reorganização e reforma dos espaços internos. O
projeto teve início em março de 2021 e está sendo
conduzido pelo Escritório de Cooperação Técnica do
curso de Arquitetura da Udesc Laguna, sob supervisão
da professora Michelle Souza Benedet.
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GRUPOS DE TRABALHO

Orestes (5): Capacitações (presidente), Mídias, Projetos Culturais,
Manual de Trabalhos Acadêmicos, Plágio e Má Conduta
Letícia (4): Projetos Culturais (presidente), Mídias, Manual de
Trabalhos Acadêmicos, Capacitações
Eliane (3): Política de Desenvolvimento de Coleções (presidente),
Acessibilidade, Processamento Técnico
Mariana (2): Processamento Técnico (presidente), Política de
Desenvolvimento de Coleções
Alice (2): Política de Desenvolvimento de Coleções, Processamento
Técnico

No decorrer de 2021 a equipe da Biblioteca Central atuou de forma
muito participativa nos Grupos de Trabalho do Sistema de Bibliotecas
da Udesc, buscando aprimorar e desenvolver novos serviços para a
nossa comunidade. A seguir os GT que cada bibliotecário da BC
colaborou:
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