
ANO 2003 
 
RESULTADO DAS METAS TRAÇADAS PARA O ANO DE 2003/ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 2003 
 
1. Continuidade do processo de informatização das bibliotecas setoriais: 
Para a manutenção do sistema que congrega as várias bibliotecas era preciso criar 
uma estrutura, onde novos setores de apoio se faziam necessário, principalmente 
atividades relacionadas à informática.  Portanto, as bibliotecas precisariam 
garantir: 
- É necessário um suporte técnico para a operacionalização do sistema e para a 

manutenção sistemática dos equipamentos e programas. Algumas bibliotecas 
conseguiram viabilizar o referido suporte. E o analista lotado na BU procurou 
atender as bibliotecas, mesmo tendo seu horário bastante reduzido para tal 
função. 

- Durante o ano, houve duas ocasiões em que o sistema ficou fora do ar por 
razões técnicas. Para evitar tais transtornos foi detectada a necessidade de 
uma máquina que garantisse o funcionamento permanente do sistema. A 
solicitação já foi encaminhada. 

- Foram oferecidos capacitação e treinamento do pessoal na utilização de novas 
tecnologias e ferramentas. O pessoal das bibliotecas também participou de 
diversos treinamentos oferecidos por instituições diversas. 

- Todos os convênios foram mantidos com sistemas e redes cooperativas que 
permitam o compartilhamento de serviços e acervos (Bibliodata, Capes, Bireme, 
Pergamum) 

 
2. Capacitação pessoal 
Treinamento de Acesso ao Novo Modelo Comut 
Treinamento Portal Periódicos Capes (2) 
Curso de Redação de documentos oficiais e comerciais 
Palestra dia do Bibliotecário 
Curso de Normalização Bibliográfica 
V Encontro de Usuários da Rede Pergamum 
Curso de atualização AACR2 
VIII Jornada Acadêmica e XIII Seminário de Iniciação Científica da UDESC 
CiberÉtica 
Curso de atualização de catalogação 
Curso de extensão a distância: Interagindo na Biblioteca Universitária: espaço e 
serviços 
 
3. Disponibilização da produção científica dos alunos dos cursos de Pós-
Graduação oferecidos pela UDESC 
A Biblioteca Universitária em abril de 2003 manifestou interesse apresentando o 
Projeto Banco de Teses da UDESC, solicitando providências para viabiliza-lo. No 



final do ano, em dezembro foi constituída uma Comissão que deverá iniciar as 
ações em 2004. 
   
4. Viabilização de consórcios nacionais e internacionais para assinaturas 
e acesso eletrônico de periódicos estrangeiros 
Nos últimos meses do ano foi disponibilizado para toda a UDESC acessos gratuitos 
de diferentes bases de dados de áreas diversas para a comunidade acadêmica 
avaliar e decidir quais as bases de maior interesse e que poderão ser assinadas. O 
retorno dessa avaliação a BU não recebeu das setoriais. 
 
5. Dinamização dos serviços e produtos on-line 
Como parte do Projeto de Marketing esses serviços estavam previstos. Com a 
contratação de bolsistas para o referido projeto, foram iniciadas as ações inclusive 
a criação dos serviços através da página da BU na internet. Entretanto a página 
será implantada somente em 2004. 

 
6. Estabelecer metodologia para avaliação do custo x benefício dos 
serviços prestados nas bibliotecas setoriais 
Como as bibliotecas setoriais não implantaram nenhum novo serviço não foi 
possível realizar esta meta. 
 
7.  Outras atividades desenvolvidas durante o ano de 2003. 

• Participação da BU no Workshop Políticas de Informação em Bibliotecas 
Digitais 

• Divulgação na Internet do Relatório Final da BU – 2002; 
• Renovação do contrato nº 23/2002/UDESC/CPL do software gerenciador 

das bibliotecas PERGAMUM; 
• Aplicação do Projeto de adequação do acervo bibliográfico das Bibliotecas 

Setoriais do CEFID e da ESAG; 
• Adesão à Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias – CBBU/FEBAB; 
• Apresentação da Previsão Orçamentária BU para 2003/2004; 
• Elaboração do Plano Plurianual 2004/2007; 
• Aquisição materiais bibliográficos para a UDESC no OESTE; 
• Participação da Reunião Anual do PERGAMUM; 
• Apresentação do Relatório referente ao processo de informatização das 

bibliotecas setoriais da UDESC 2002/2003; 
• Participação da BU na VIII Jornada Acadêmica da UDESC oferecendo acesso 

a bases de dados aos participantes; 
• Participação com um estande no evento II CIBERÉTICA com demonstrações 

e distribuição de materiais promocionais; 
• Renovação do contrato de suporte do software Oracle 9i; 
• Treinamento e recebimento do software da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações/IBICT. 
 



METAS DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA PARA 2004 
 

• Continuidade do processo de informatização das bibliotecas setoriais: 
Lotação de 1 analista para atender o sistema Pergamum. 

• Criação do Banco de Teses da UDESC.  
• Continuidade da implantação do Projeto de Marketing : confecção de 

folders, elaboração de um vídeo  e desenvolver a comunicação visual nas 
bibliotecas setoriais. 

• Implantação e manutenção página BU na Internet: contratação de 1 
bolsista. 

• Continuidade do Projeto de adequação do acervo das bibliotecas da FAED, 
CEART, CAV e CCT. 

• Aprovação da documentação elaborada pela BU e bibliotecas setoriais: 
Regulamento das bibliotecas, Política de Desenvolvimento de Coleções e 
Criação e atribuições da Comissão Permanente de Seleção de Coleções. 

• Dinamização do Setor de referência das bibliotecas Setoriais da UDESC: 
Assinar novas bases de dados e constituir grupo de trabalho para oferecer 
treinamentos aos usuários para o uso do Portal CAPES e outras bases de 
dados. 

• Capacitação do pessoal das bibliotecas setoriais: Oferecer cursos de 
atualização e capacitação. 

 



  
 


