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METAS E RESULTADOS  

Continuidade do processo de Informatização das bibliotecas setoriais: 
Informatizadas as bibliotecas de Chapecó e Palmitos do Centro Educacional do 
Oeste CEO, com o acervo completo inserido na base de dados Pergamum e o 
sistema de empréstimo implantado. 
Acervo e serviços das Bibliotecas Setoriais:  
Aquisição de 2.837 títulos de livros e 5.599 exemplares. 
Aquisição de 79 títulos de periódicos. 
Foram realizados 145.164 empréstimos e 108.486 consultas 
Investimento anual aproximado de R$ 300.000,00 nas 8 bibliotecas setoriais. 
Banco de Teses Digitais da UDESC  
Inserção de 261dissertações Banco de Teses Digitais da UDESC. 

Treinamentos de acesso à bases de dados 
Foram realizados 372 treinamentos ao Portal CAPES com a participação de 1.116 
usuários. 
Manual de procedimentos das bibliotecas da UDESC  
Atualizado e implementado o novo Manual de Procedimentos para o conjunto das 
bibliotecas setoriais da UDESC. Distribuído em CD para as bibliotecas. 
Setor de referência das Bibliotecas Setoriais  
Foram realizadas 286 comutações bibliográficas. 
Capacitação do pessoal das bibliotecas setoriais 
Participação e promoção de cursos de atualização e capacitação para os 
bibliotecários da UDESC. 
Planejamento do lay-out da Biblioteca Central no Campus I/ Itacorubi  
Formada uma comissão para a elaboração do lay-out da Biblioteca central em 
construção. 
Assessoria às Bibliotecas Setoriais  
Suporte técnico e administrativo da BU às bibliotecas setoriais 
Representações da BU  
Membro representante da Câmara Setorial de Bibliotecas da ACAFE 
Vice Presidente da Comissão Brasileira das Bibliotecas Universitárias - CBBU 
Presidente da Comissão para elaboração do Manual de Normalização da UDESC 
Presidente da Comissão do Banco de Teses da UDESC 
Presidente da Comissão de elaboração do Manual de Rotinas da BU 
Membro da Comissão de Criação da Biblioteca Virtual 
Presidente da Comissão para o planejamento do layout da Biblioteca Central da 
UDESC 
Manual de elaboração de trabalhos Acadêmicos da UDESC Atualização e 
manutenção do Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UDESC: Teses, 
Dissertações, Monografias e TCCs 



Contratos da BU para suporte às bibliotecas setoriais  
Renovação de contratos para manutenção dos serviços informatizados nas 
bibliotecas. 
Convênio IBGE para bibliotecas Setoriais  
Convênio firmado com o IBGE como biblioteca depositória do acervo do IBGE 
Biblioteca Digital  
Inserção, manutenção e disponibilização da produção científica da UDESC (TCCs, 
Relatórios, Monografias, etc)  

Instrução Normativa nº 01/2006 da PROEN/BU  
Elaborada a Instrução Normativa para entrega dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso, Relatórios de Estágio e trabalhos de Alunos nas Bibliotecas Setoriais da 
UDESC com objetivo de padronizar a entrega e depósito desses materiais nas 
bibliotecas setoriais. 
Serviço de Encadernação e restauro no acervo  
Contratação por Processo Licitatório de uma empresa para prestar serviços de 
encadernação e restauração no acervo  das bibliotecas. 
Captação recursos BNDES  
encaminhado ao BNDES projeto para equiparação do Setor Braille na Biblioteca 
Central da UDESC 
Política de Desenvolvimento de Coleções (Resolução 33/2004 CONSEPE)  
Definição e funcionamento em cada Centro de Ensino da Comissão Permanente de 
Seleção de Coleções.    


