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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
2020.

SOBRE A BIBLIOTECA
UNIVERSITÁRIA
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O ano de 2020 foi marcado por grandes desafios. Desde o dia 19 de março a Udesc
teve suas aulas suspensas e as Bibliotecas fechadas por conta da Pandemia de
COVID-19. Diante deste cenário, o atendimento presencial ficou suspenso e foi
necessário readequar os serviços e a forma de trabalho.

A BU disponibilizou o serviço de atendimento remoto, no qual a comunidade
acadêmica pode solicitar via formulário eletrônico esclarecimentos sobre dúvidas
de acesso aos acervos eletrônicos, normalização de trabalhos acadêmicos e
pesquisa em bases de dados.

As atividades presenciais das Bibliotecas Setoriais da Udesc foram retomadas de
forma parcial no dia 22/05, junto com o retorno das aulas remotas. Desta forma,
foi elaborado um Manual para Controle e Prevenção ao COVID-19 nas Bibliotecas
que teve como objetivo orientar sobre os procedimentos a serem adotados pelas
equipes das Bibliotecas no momento de retorno das atividades de atendimento
presencial.

Para facilitar o processo de entrega, recebimento e disponibilização dos trabalhos
finais de conclusão dos cursos de graduação e de pós-graduação da instituição foi
elaborado uma IN nº 012/2020. A norma é válida para todos os trabalhos
entregues como requisito final para conclusão dos cursos da universidade, como
relatórios de estágio, monografias, dissertações, teses, relatórios de pós-
doutorado e artigos, que devem ficar disponíveis na biblioteca digital da
instituição. 

O principal objetivo da mudança foi facilitar e agilizar o processo de divulgação da
produção científica, já que os alunos não precisarão mais entregar documentação
física. As dissertações e teses que antes eram entregues em papel, além do
formato digital, não precisarão mais ser impressas e encadernadas pelos
acadêmicos.

 

A BU NA PANDEMIA
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Diante deste cenário, os empréstimos, consultas internas e o empréstimo
entre bibliotecas ficaram prejudicados. 

 Para empréstimo domiciliar podem retirar materiais estudantes, integrantes de
instituições conveniadas e servidores ativos e aposentados da Udesc. Em 2019 tivemos
um total de 95.848 empréstimos em todas as Bibliotecas na Udesc, já em 2020 o total
foi de 18.003 empréstimos.

As consultas internas realizadas no acervo, ou seja, os livros que são utilizados pelos
usuários no interior da biblioteca, mas não foram efetivamente emprestados caiu
consideravelmente, em 2019 foi um total de 36.406 consultas e em 2020 tivemos 4.041
consultas em função dos meses de janeiro a março que as bibliotecas estavam
abertas normalmente.

As Bibliotecas ofertam também aos seus usuários a possibilidade de solicitar o
empréstimo de livros de bibliotecas de outros centros da Udesc. Anualmente é
significativo o número de obras que circulam entre as diferentes bibliotecas da Udesc.
Em 2019 foram realizados 1968 atendimentos. Como esse serviço foi suspenso por
conta da pandemia, em 2020 tivemos apenas 322 atendimentos.

A BU NA PANDEMIA
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O ano de 2020 foi de desafios e reinvenção de toda a equipe que atua

nas bibliotecas da Udesc de todo o Estado de SC. As atividades foram

preferencialmente realizadas em home-office e foi necessário se

adequar de diversas maneiras.

As equipes das bibliotecas são compostas por bibliotecários, técnicos,

bolsistas e estagiários.

Ao final do ano de 2020 temos um total de 20 bibliotecários, 16 técnicos,

34 bolsistas e 5 estagiários em todas as Bibliotecas da Udesc. 

      

EQUIPE

EQUIPE07



MARC 21 Pergamum - formato bibliográfico

MARC 21 Pergamum - inventário

MARC 21 Pergamum - autoridades

IV Fórum das Bibliotecas da Udesc

V Fórum das Bibliotecas da Udesc

Coronavírus (covid 19) o que devo saber e fazer

15 Webinars da EBSCO

Acervos híbridos: livros digitais nas bibliotecas

Noções básicas do trabalho remoto

Empodere sua pesquisa e revisão bibliográfica com Scopus

Webinar ProQuest Plataforma de Serviços de Biblioteca (LSP) : o novo normal no

gerenciamento das bibliotecas

Descubra um rico conteúdo de revistas e livros no ScienceDirect

Webinar Acervos virtuais, hábitos de leitura e o papel pedagógico das bibliotecas

universitárias

Práticas de bibliotecários(as) na quarentena: o(a) bibliotecário(a) como agente de

ação cultural em meio à pandemia

Treinamento Especial - Springer Nature - Melhores Práticas na Publicação de Um

Artigo Científico.

Por conta das atividades remotas, a maioria das capacitações e eventos foram

realizados de forma on-line.  Em torno de 90 servidores das bibliotecas participaram

de atividades de capacitação, das principais:

      

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EM
CAPACITAÇÃO E EVENTOS

EQUIPE

Em 2020 a BU, com apoio da Reitoria, realizou a assinatura de uma plataforma com 260

vídeoaulas sobre o Sistema Pergamum, com o objetivo de capacitar os servidores e

bolsistas atuantes em todas as Bibliotecas da Udesc.  O Sistema Pergamum é o atual

sistema de gestão e automatização utilizado por todas as Bibliotecas da Udesc.
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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 2020.

Em todas as bibliotecas temos um total de 120.169 títulos e 271.523
exemplares.

ACERVO

Títulos                      Exemplares

ACERVO09



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 2020 tivemos um total de 737 títulos e 739 exemplares
doados. Percebe-se que o número de doações não foi expressivo em
função da redução do atendimento presencial nas Bibliotecas. 

As doações, impreterivelmente, devem ser relevantes aos cursos
oferecidos pela unidade de ensino aos quais estão ligadas as
bibliotecas.

DOAÇÕES

ACERVO10



Durante o ano de 2020 foram catalogados 1.979 títulos e 4.527
exemplares em todas as bibliotecas da Udesc.

O gráfico apresenta a produção do setor de catalogação em cada
biblioteca.

CATALOGAÇÃO

ACERVO11



Ao final do ano de 2020, a BU em parceria com a Secretaria de
Tecnologia da Informação da Udesc, realizou a integração do Sistema
de Gestão da Biblioteca - Pergamum com o idUDESC. 

O objetivo da integração foi otimizar e agilizar os serviços ofertados
pela BU, eliminando a necessidade de cadastro manual dos novos
alunos e servidores no Sistema Pergamum.

USUÁRIOS

USUÁRIOS12



As Bibliotecas da Udesc funcionaram em média 73 dias no ano
de 2020, nesse período o fluxo de usuários nas bibliotecas foi
de 1493 usuários por ano.

O gráfico mostra o total de dias de funcionamento em cada
biblioteca durante o ano e a média de frequência diária.

Como já mencionado, em função da pandemia do COVID-19, os
dias de funcionamento e a frequência de usuários ficou
prejudicada.

FREQUÊNCIA

USUÁRIOS13



Como ocorre todos os anos, as bibliotecas recebem investimentos em
material permanente e material de consumo.

Em 2020 para mobiliários e equipamentos foram investidos R$ 1.250.436,20,  já
em material de expediente foi um total de R$ 18.009,30 em todas as
bibliotecas da Udesc.

O gráfico mostra a divisão dos valores entre as bibliotecas.

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS14



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 2020.

Foram adquiridos 725 títulos e 1.863 exemplares em todas as
bibliotecas.

INVESTIMENTO EM ACERVO

INVESTIMENTOS15



O gráfico apresenta o valor investido em aquisição de livros por cada
centro no ano de 2020.

O valor total de investimento em aquisição de livros para as
bibliotecas da Udesc foi de R$ 127.060,66 no ano de 2020.

Percebe-se que por conta da pandemia o processo de aquisição
ficou prejudicado e a média de investimento é menor que nos
anos anteriores. Não houve aquisição de periódicos em nenhuma
biblioteca.

INVESTIMENTO EM ACERVO

INVESTIMENTOS16



Com a pandemia e a necessidade das aulas remotas, a Biblioteca
procurou atender sua comunidade da melhor forma possível. 

Apesar do baixo investimento em acervo físico, foi assinada e
investido R$ 307.800,00 na Plataforma digital de livros – Minha
Biblioteca. São mais de 8 mil títulos de livros eletrônicos de mais de
15 selos editoriais das principais editoras de livros acadêmicos do
Brasil disponíveis para que a comunidade acadêmica tenha acesso
24h por dia e de qualquer local.

PLATAFORMA DIGITAL DE
LIVROS

INVESTIMENTOS17



SISTEMA DE
SEGURANÇA RFID

No ano de 2019 foi implantado em todas as bibliotecas
o  novo sistema de segurança para o acervo das
bibliotecas baseado na tecnologia RFID.

No ano de 2020 foi investido R$ 1.181.182,88 e realizada
a aquisição de mais equipamentos, com a instalação
de  terminais de autoatendimento nas 11 bibliotecas
da instituição, além de estações de trabalho e leitores
de inventário, que identificam as etiquetas coladas
nos livros. 

O investimento permite autonomia e agilidade ao
usuário para emprestar e devolver livros, já que a
tecnologia é integrada ao sistema de gestão da
biblioteca, o Pergamum. Com a nova tecnologia, foi
possível melhorar a organização do acervo, tornando
mais fácil localizar materiais perdidos nas estantes ou
escondidos nas bibliotecas. O sistema ainda previne
furtos e facilita a realização de inventários.

INVESTIMENTOS18



O total gasto com prestação de serviços ao longo do ano foi de  
R$ 34.942,95.

A prestação de serviços refere-se a restauração de materiais bibliográficos
e demais contratação de serviços. Em 2020 foram restauradas 739 obras
em todas as bibliotecas da Udesc.

O gráfico apresenta o valor gasto por cada biblioteca. 

SERVIÇOS

INVESTIMENTOS19



No ano de 2019 a Biblioteca Universitária foi contemplada no Edital da Pró-Reitoria
de Ensino para a criação de Espaços Inovadores de Ensino (ESPINE).

O projeto tem como objetivo aproximar pessoas e promover a interdisciplinaridade
com um local mais convidativo, tecnológico e criativo. O Espine BU foi inaugurado em
março de 2020 na Biblioteca Central e conta com três ambientes: coworking, espaço
maker e sala dinâmica. O coworking é usado por estudantes e servidores como local
de trabalho compartilhado, em grupo ou individualmente, e conta com materiais
como mesas rebatíveis, puffs e tela multiuso. Já a sala dinâmica é própria para sediar
capacitações e aulas. O espaço maker foi especialmente desenhado para a
experimentação e a prototipagem de ideias, sendo equipado com impressora 3D,
ferramentas, bancada de trabalho, guilhotina de papel e materiais de escritórios.

Outro serviço disponível é o de Biblioteca das Coisas, que consiste no empréstimo de
materiais não bibliográficos aos usuários, como tablets, mesa interativa, fones anti-
ruídos e óculos de realidade virtual. 

ESPINE

INVESTIMENTOS20



O Espine nas Bibliotecas busca criar espaços mais criativos, convidativos,
versáteis, tecnológicos e agregadores. Permitindo assim, aproximar pessoas e
promover a interdisciplinaridade.

Além da Biblioteca Central, todas as bibliotecas setoriais da Udesc também
receberam um conjunto de itens, formado por tapete de grama sintética, puffs,
almofadas e jogos, para a criação dos seus próprios espaços criativos.

ESPINE

INVESTIMENTOS21



O Portal de Periódicos da Udesc visa garantir o
suporte aos periódicos científicos da
Universidade, em Acesso Aberto.

Contribui para a visibilidade da Udesc como
produtora e curadora de acervo científico de
qualidade, com repercussão nos indicadores
que demonstram a capacidade da pesquisa
nas várias áreas do conhecimento.

O Portal de Periódico Udesc tem como objetivo
promover o acesso, a visibilidade, a segurança
e o suporte às equipes editoriais dos
periódicos científicos da Instituição.

Para tanto, apoia as equipes editoriais das
revistas da Udesc por meio do suporte técnico
e operacional aos periódicos, para que estejam
cada vez mais alinhados aos padrões de
qualidade nacionais e internacionais de suas
áreas.

PORTAL DE PERIÓDICOS
UDESC

PORTAL DE PERIÓDICOS22



Os periódicos administrados pela Udesc estão na plataforma Open
Journal Systems (OJS), ferramenta utilizada na gestão e publicação de
periódicos científicos.

Em 2020, a versão do OJS utilizada pela Udesc foi atualizada para a
3.2.1.1.

Etapas desenvolvidas no processo de migração:
Estudos sobre o OJS 3;
Testes com a versão junto à Setic;
Acompanhamento do processo de migração junto à Setic;
Capacitação sobre configurações de periódicos e gestão do fluxo
editorial no OJS 3;
Migração da produção pela Setic;
Verificação dos dados migrados e configurações iniciais dos
periódicos;
Divulgação da disponibilidade de nova versão;
Criação de tutoriais sobre OJS 3;
Atendimentos para as equipes editoriais;
Criação do layout da página inicial dos periódicos Udesc junto ao
LabDesign (Ceart);
Traduções em diversos idiomas para os leitores dos periódicos.

MIGRAÇÃO DE VERSÃO
OJS 3

PORTAL DE PERIÓDICOS23



Atualmente existem cerca de 20.800 usuários
cadastrados nos periódicos Udesc, entre
membros da equipe editorial, avaliadores,
autores e leitores.
O gráfico presente nessa página apresenta o
número para cada periódico, sendo que o
número total de usuários do Portal é inferior a
soma de cada periódico, pois um mesmo
usuário pode estar cadastrado em diversos
periódicos.

NÚMERO DE USUÁRIOS

PORTAL DE PERIÓDICOS24



RECURSOS

PORTAL DE PERIÓDICOS

Registros de DOI: R$ 4.695,42

Anuidade ABEC: R$ 500,00

EQUIPE

Bolsista: 1

Bibliotecária: 1

CAPACITAÇÕES PARA
EQUIPES EDITORIAIS

Assessorias para Portais de Periódicos e Revistas de outras instituições: 3

Capacitação para migração do OJS: 2

Atendimentos remotos para equipes editoriais em chamadas de vídeo: 25

25



PORTAL DE PERIÓDICOS

FORMAÇÃO

Em 2020, a bibliotecária do Portal de Periódicos Udesc participou de 41
cursos, capacitações, lives, webinar, entre outros. Segue alguns
exemplos:

Trabalhar com comunicação científica exige uma formação constante
com participação em oficinas, capacitações e eventos de modo geral.

Seminário On-line"Filosofias abertas: ciência aberta em um
ecossistema aberto de pesquisa";
Live: cómo escribir um artículo científico;
Seminário On-line"Como a Biblioteca pode apoiar o processo de
pesquisa e o repositório institucional";
Capacitação: Precisamos falar sobre plágio acadêmico;
SciELO Brasil: novos critérios de indexação;
Minicurso Indexação de periódicos: Redalyc, Scopus e Social
Science/Science Citation Index;
Webinar Editoria em Revistas de Ciências Sociais: a trajetória da
RAUSP Management Journal;
Seminário: processo de publicación de artículos académicos en OJS
2 y 3;
ORCID para editores - Redalyc/AmeliCA;
Webinar: Novos rumos para o Qualis?;
Webinar: ORCID e as revistas científicas;
I Congreso de Revistas Académicas Uruguayas;
11ª Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta;
VII Encontro do Sistema de Bibliotecas da UFMG + V Ciclo de
Formação de Editores;
Capacitação: Conversando sobre essa tal Ciência Aberta.

26



OUTROS SERVIÇOS

PORTAL DE PERIÓDICOS

Seleção de artigos de periódicos Udesc para divulgação nas mídias sociais da BU.

Uploads de documentos para verificação de similaridade:  368

Registros individuais  de DOI: 858 (somados registros novos, correções e
retroativos

Transferência de dados de Anais do OJS para o OCS: 3

Elaboração de documentos para institucionalização do Portal de Periódicos;

Organização para constituição do Conselho Consultivo e Deliberativo do Portal de
Periódicos;

INDEXAÇÕES

Um dos serviços em que o Portal de
Periódico presta para as equipes
editoriais são orientações quanto ao
planejamento de indexações e
atualização de alguns indexadores.

27



GRUPOS DE TRABALHO

GRUPOS DE TRABALHO

As bibliotecas da Udesc trabalham de forma integrada e cooperada com
o objetivo de ofertar a toda comunidade acadêmica serviços de
qualidade em todos os Centro da Udesc.

Para que haja envolvimento e representação de toda a equipe, optou-
se pela criação de Grupos de Trabalho composto por bibliotecários dos
diversos Centros de Ensino da Udesc.

O GT de Capacitações precisou inovar durante a Pandemia e as
capacitações, antes ofertadas presencialmente, migraram para o virtual
o que trouxe também benefícios como a possibilidade de participação
externas e de qualquer local do mundo.

Após estudo das ferramentas disponíveis para transmissão, definição
das temáticas e possíveis ministrantes, tiveram início as capacitações
online no dia 06 de maio de 2020.

Todas as capacitações ofertadas foram gravadas e disponibilizadas no
canal da Biblioteca Universitária no Youtube.

Ao fim das duas temporadas, foram realizadas 60 capacitações que
contaram com aproximadamente 3800 participantes.

Dentro dessas estatísticas, também estão as capacitações agendadas
para cursos específicos, por solicitação dos docentes.
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De 09 a 12 de novembro 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. Em 2020 a data do  evento foi
alterada em função do período de férias dos alunos.

Nos anos anteriores o evento contava com uma programação especial
com atividades presenciais em todos as bibliotecas da udesc. Já em 2020
foi preciso se adaptar e o evento foi realizado totalmente online.

Dentre a programação destaca-se: 

- Live no instagram "Como me tornei uma bookstagram com Juliana
Topanotti @apaixonadapelasletras
- Recepção dos calouros: conhecendo a BU
- Capacitação "Visão geral da técnica de Revisão Sistemática: base para
a escrita científica com Hélio Ferenhof
- Book influencers: o incentivo da leitura nas redes com Carla Sousa,
Gabriela Pedrão e Karin Vanelli
- Oficina de Leitura e escrita expressiva "Reinvenção" com Karin Vanelli
 
 

GT SEMANA DO LIVRO E DA
BIBLIOTECA

GRUPOS DE TRABALHO29



Antes cada biblioteca gerenciava seus
perfis nas redes sociais e isso gerava
replicação de postagens. No primeiro
semestre foi realizada a unificação dos
perfis, agora a BU tem um perfil único
também no Facebook e Instagram.

2020 foi o ano de fortalecer as mídias
sociais utilizadas pela BU, como Facebook,
Instagram e Youtube.

Foi elaborado um cronograma de postagens com diversas propostas, tais
quais: batalha dos livros, BU Capacita, BU Facilita, BU Indica, BU Pesquisa,
capacitações, clube de leitura, datas comemorativas, dicas, falando sobre,
guia para calouros, lives, por dentro da BU, semana do livro, BU nas férias,
tutoriais e sorteio.

GT MÍDIAS SOCIAIS

GRUPOS DE TRABALHO

@bu.udesc

@bu.udesc

udescbu

Youtube: 2.007

Número de
seguidores:
Instagram: 4.348
Facebook: 1.969
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Onde estamos no racismo estrutural?
Saúde mental
Mês do Orgulho LGBTQIA+
O design na biblioteca
Organização dos estudos no ensino remoto
Masculinidades Tóxicas
Como uma contadora virou uma palhaça hospitalar
Trabalhos acadêmicos principais dúvidas e dificuldades
Como me tornei uma bookstagram

Lives no Instagram:

GRUPOS DE TRABALHO

[Tutoriais] Catálogo Pergamum
[Tutoriais] Acervos eletrônicos
[Tutoriais] Trabalho acadêmico
Capacitações
Portal de Periódicos
Semana do Livro e da Biblioteca
Gerenciadores Bibliográficos

Playlists no Youtube:

Usuários do Instagram: maioria mulheres de 18 a 34 anos da
cidade de Florianópolis;
Usuários do Facebook: maioria mulheres de 25 a 44 anos da
cidade de Florianópolis;
Usuários do Facebook: maioria mulheres de 25 a 34 anos e não
inscritos no canal;
Visualizações no Youtube: 46.636

Dados:
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Um grupo de trabalho realizou a atualização do Manual de Trabalhos
Acadêmicos da Udesc: conjunto de normas, exemplos e instruções
para a realização de trabalhos acadêmicos. Abrange os cursos de
graduação e pós-graduação, incluindo Dissertações e Teses. 

A nova versão contemplou mudanças recentes das normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a adequação da
formatação do trabalho para entrega digital.

GT MANUAL DE TRABALHOS
ACADÊMICOS

GRUPOS DE TRABALHO
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Em buscas, verificou-se que existe uma Resolução nº 001/85 - CONSUNI
que aprova o Regimento da Biblioteca Universitária da UDESC. No entanto,
esse documento é desatualizado e não condiz com a atual estrutura e
funcionamento da BU.

Sendo assim, em 2020 foi composto um grupo de trabalho com o objetivo
de elaborar um novo Regimento da Biblioteca Universitária. O documento
tem como finalidade regimentar a estrutura e o funcionamento da
Biblioteca
Universitária da UDESC.

A proposta de documento foi finalizada, no entanto o mesmo não foi
encaminhado para aprovação dos órgãos competentes pois dependemos
de alguns encaminhamentos referente ao Setor de Gestão da Produção
Científica que compõe a estrutura da BU na nova proposta.

GT REGIMENTO BU

GRUPOS DE TRABALHO
33



Outro grupo de trabalho trabalhou na atualização da
Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca
Universitária (BU). 

Entre outros objetivos, a Política de Desenvolvimento
de Coleções da BU define critérios para seleção,
aquisição, manutenção e avaliação dos materiais
informacionais e estabelece diretrizes para desbaste,
remanejamento, descarte e reposição desses materiais. 

A alteração na Política buscou tornar esse documento
mais simples, menos burocrático, mais ágil e de acordo
com a realidade dos atuais processos nas bibliotecas.
O novo documento propõe formar acervos em
consonância com os objetivos da instituição,
observando a disponibilidade dos recursos financeiros
e um processo de seleção sistematizado e consistente.
Essa ferramenta propicia o crescimento racional e
equilibrado das diferentes áreas do acervo que
oferecem suporte ao ensino, à pesquisa e à extensão.

GT POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO DE
COLEÇÕES

GRUPOS DE TRABALHO
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COMISSÃO DE COMBATE
AO PLÁGIO E MÁ
CONDUTA EM PESQUISA

Iniciada em 2019, a Comissão de Combate ao Plágio e Má Conduta em Pesquisa
concluiu os primeiros doze meses de atividades e teve prorrogação de mais 24
meses para continuidade das ações.

Em 2020, a Comissão trabalhou na divulgação do sistema de verificação de
similaridade entre periódicos Udesc e programas de pós-graduação. Essa foi uma
das dificuldades encontradas pela Comissão, mesmo com toda a estratégia
original de divulgação da ferramenta, por meio de mídias sociais, canais oficiais
de comunicação e e-mails, muitas pessoas da comunidade acadêmica
desconheciam a contratação do iThenticate.

A BU fez acompanhamento da utilização dos créditos do iThenticate adquiridos
em 2019. O uso foi menor do que o esperado inicialmente, principalmente
porque os programas de pós-graduação e departamentos de cursos não
aderiram ao uso da ferramenta. 

Após análise de custos entre as opções, para 2021, a Comissão optou pela
contratação do Similarity Check. Ferramenta de verificação de similaridade
oferecida pela Crossref por meio da Assossiação Brasileira de Editores Científicos
(ABEC).
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Em junho, foi realizada a palestra “Precisamos falar sobre plágio
acadêmico”, ministrada pelos membros da Comissão, Orestes Trevisol
Neto e Luiza da Silva Kleinubing com transmissão pelo canal do Youtube
da BU. O pico de audiência foi de 63 espectadores simultâneos e ao
todo já teve mais de 1200 visualizações. A palestra também gerou um
material didático disponível on-line para a comunidade acadêmica e
comunidade externa.

Ainda em junho, foi realizada uma campanha com duas postagens nas
redes sociais da BU sobre plágio acadêmico. Somando as duas
postagens, o alcance chegou a quase 2500 pessoas no Instagram, com
312 curtidas. Enquanto no Facebook, as postagens alcançaram cerca de
1000 pessoas.

COMISSÕES

Em abril, a Comissão aplicou
um questionário on-line
composto por 12 perguntas
fechadas. Foi utilizada a
ferramenta Microsoft Forms. Ao
todo, a pesquisa teve
participação de 782 alunos da
Udesc de todos os centros de
ensino.
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Iniciada em 2019 sob Portaria nº 853 de 11/07/2019 o Reitor designou uma comissão
para implantação do Repositório Institucional da Udesc.

A Biblioteca Universitária participou das atividades da Comissão do Repositório
Institucional, que tem como objetivo construir uma plataforma de armazenamento e
disseminação da produção científica da Universidade.

Em 2020 foi finalizada uma proposta de Resolução que institui a Política de
Funcionamento do Repositório Institucional da Udesc. O documento foi encaminhado
para a PROEN e PROPPG e aguarda avaliação para iniciar a tramitação de aprovação
nos órgãos competentes.

COMISSÃO REPOSITÓRIO
INSTITUCIONAL
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