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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 2021.

SOBRE A BIBLIOTECA
UNIVERSITÁRIA
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O ano de 2021 seguiu marcado por grandes desafios, pois foi o segundo ano da pandemia do
coronavírus (COVID-19). A Biblioteca Universitária deu continuidade na readequação dos seus
serviços e na forma de trabalho para atender a comunidade acadêmica.

Inovou-se no serviço de atendimento remoto por meio da plataforma Bookings, que consiste
em um atendimento em tempo real, via reunião online pelo Teams, com o objetivo de
aprimorar o atendimento das demandas de informação dos usuários. 

O atendimento presencial para empréstimos e devoluções de livros foi mantido durante todo
o ano. Com o avanço da vacinação e imunização da equipe das Bibliotecas foi possível
ampliar o horário de atendimento. Deu-se continuidade as orientações e protocolos descritos
no Manual para Controle e Prevenção ao COVID-19 elaborado em 2020 para garantir a
segurança da equipe e dos usuários.

Em 2021 também foi revisado e publicado o novo regulamento de funcionamento da
Biblioteca Universitária com o objetivo de ampliar os serviços oferecidos. Com a nova
publicação é possível que terceirizados, estagiários e alunos de extensão realizem
empréstimos domiciliares. Também foi regulamentado o serviço de protocolo de busca que
auxilia o pesquisador na identificação e escolha dos descritores ou palavras-chave à
construção da estratégia de busca e na validação em pesquisas nas bases de dados. 

Internamente, as bibliotecas focaram na preparação dos espaços físicos, com a troca de
mobiliários, reformas, pinturas e na organização do acervo para recepcionar a comunidade
acadêmica para o retorno das aulas presenciais.

2º ANO DE PANDEMIA
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O ano de 2021 continuou marcado por desafios e reinvenção de toda a equipe

que atua nas bibliotecas da Udesc. Aos poucos a equipe retomou as atividades

presenciais que estavam 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 2021 temos um total de 20 bibliotecários, 14 técnicos, 28

bolsistas e 05 estagiários em todas as Bibliotecas da Udesc. 

EQUIPE
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38º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

XXI Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias - SNBU

Por conta das atividades remotas, as capacitações e eventos foram realizados

de forma on-line.  Em torno de 12 servidores das bibliotecas participaram de

atividades de capacitação que houveram investimento de recursos, das

principais:

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EM
CAPACITAÇÃO E EVENTOS
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Em 2021 a BU realizou o VI Fórum de Bibliotecas Universitárias da Udesc que
aconteceu em formato online e aberto para toda a comunidade. 

 O objetivo foi compartilhar experiências e trocar informações com bibliotecários
e instituições parceiras. 

Além da reunião técnica interna realizada pelos bibliotecários da Udesc, a
programação aberta contemplou temas como: Bibliotecas universitárias como
espaço de colaboração; Plataforma Ecódice; Marketing digital em Bibliotecas:
comunicar e interagir na era virtual; Mercado de E-books no Brasil:
compartilhando experiências além de apresentações culturais.

O evento contou com mais de 160 participantes.   

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EM
CAPACITAÇÃO E EVENTOS
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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 títulos e exemplares em cada
biblioteca no final do ano de 2021. Somando Em as bibliotecas temos
um total de 117 mil títulos e 271 mil exemplares.

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 também
aos seus usuários o acesso a uma coleção com mais de 16 mil livros
eletrônicos, além de bases de periódicos e normas técnicas.

ACERVO
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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 2021 tivemos um total de 503 títulos e 651 exemplares doados. 

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

DOAÇÕES
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Durante o ano de 2021 foram catalogados 4.061 títulos e
5.109 exemplares em todas as bibliotecas da Udesc.

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

CATALOGAÇÃO
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As Bibliotecas da Udesc funcionaram em média 75 dias no ano de 2021 com
atendimento presencial, nesse período o fluxo de usuários nas bibliotecas
foi de 17 mil 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

USUÁRIOS12



EMPRÉSTIMOS
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Apesar da continuidade do serviço de empréstimo domiciliar permitido para
alunos e servidores, o número de circulação de materiais diminuiu em função das
aulas remotas e também da ampliação do acervo de e-books. Ao todo tivemos
9.054 empréstimos, 2.650 renovações e 10.547 devoluções de materiais no ano de
2021.

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 2021 tivemos 1.367 consultas. Algumas
bibliotecas não realizaram a estatística pois o espaço da biblioteca não estava
liberado para estudo.

SERVIÇOS



EMPRÉSTIMO ENTRE
BIBLIOTECAS
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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. 

O serviço ficou inativo até metade do ano e com isso o empréstimo
ficou prejuficado, os gráficos abaixo apresentam as estatísticas do
serviço. 

Tivemos um total de 59 solicitações de empréstimo entre
bibliotecas e 39 atendimentos.

SERVIÇOS



A Comutação Bibliográfica permite a obtenção de cópias de documentos
técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais bibliotecas
brasileiras e em serviços de informação internacionais.

Entre os documentos acessíveis encontram-se periódicos técnico-científicos,
teses e dissertações, anais de congressos nacionais e internacionais,
relatórios técnicos, partes de documentos (capítulos de livros), desde que
sejam autorizados pela Lei de Direitos Autorais.

O gráfico apresenta os indicadores do serviço solicitado para outras
instituições como também as solicitações atendidas.

COMUTAÇÃO
BIBLIOGRÁFICA

SERVIÇOS15



A catalogação na fonte consiste na elaboração da ficha
catalográfica que contém as informações bibliográficas necessárias
para identificar a obra.
O serviço de levantamento bibliográfico realiza a pesquisa no
acervo da Udesc, de outras instituições ou em diferentes bases de
dados sobre um determinado assunto ou autor.
A normalização bibliográfia orienta os usuários no uso das normas
técnicas da ABNT, referentes à apresentação de documentos,
elaboração de referências bibliográficas, citações, resumos, etc.
Os treinamentos individuais são personalizados e de acordo com
demandas específicas de cada usuário.

A BU, por meio de suas Bibliotecas Setoriais, oferta uma variedade de
serviços para a comunidade acadêmica.

ATENDIMENTOS
INDIVIDUAIS

SERVIÇOS16



As visitas orientadas são ofertadas para alunos da Udesc
ou de outras Instituições, com o objetivo de apresentar o
espaço, serviços e acervo da Biblioteca.

Em função da pandemia e da restrição das atividades
presenciais as visitas ficaram prejudicadas. Os gráficos
apresentam o número de visitas e de participantes por
Biblioteca.

VISITA ORIENTADA

SERVIÇOS17



Sessões de acesso: cada vez que o usuário acessa a plataforma e começa
a ler um livro é contabilizada uma sessão de acesso.

Usuários com atividade: contabiliza os usuários que entraram na
plataforma e acessaram um livro.

Desde 2020 a BU Udesc oferta para a comunidade acadêmica a plataforma
digital de livros - Minha Biblioteca. O gráfico apresenta a evolução de
acessos e de usuários que utilizam o serviço.

 

PLATAFORMA 
MINHA BIBLIOTECA
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O Portal Capes é financiado pelo Governo Federal, reúne e disponibiliza conteúdos
produzidos nacionalmente e outros assinados com editoras internacionais a
instituições de ensino e pesquisa no Brasil. São mais de 49 mil periódicos com texto
completo e 455 bases de dados.

Os gráficos apresentam a evolução de acesso ao portal e a posição da Udesc no
ranking de acesso entre as Instituições de Ensino Superior de Santa Catarina. Os dados
de 2021 não constam no relatório pois só serão disponibilizados a partir de abril de
2022, data posterior a elaboração deste relatório.

PORTAL PERIÓDICOS
CAPES

SERVIÇOS19



A Udesc investe anualmente na assinatura da base de dados EBSCO -
Business Source Complete. A base possui exclusividade de periódicos
relevantes da área de Business que os pesquisadores não conseguem
acesso através da CAPES.

O gráfico apresenta os indicadores das sessões de uso, pesquisas efetuadas
e dowloads realizados pela comunidade acadêmica da Udesc.

BUSINESS SOURCE
COMPLETE

SERVIÇOS20



A BU Udesc investe anualmente na assinatura da base de dados de normas
técnicas digitais. As normas estão integradas e disponíveis no catálogo da
Biblioteca.

O gráfico apresenta a evolução de acesso das normas, bem como o número
de visualizações e impressões. 

NORMAS TÉCNICAS
DIGITAIS

SERVIÇOS21



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

O gráfico mostra a divisão dos valores entre as
bibliotecas no ano de 2021.

INVESTIMENTOS
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A BU procura investir anualmente em aquisição de livros, sempre em busca
da melhoria do acervo oferecido à comunidade acadêmica.

No primeiro ano da pandemia a BU direcionou os investimentos na
assinatura da base de dados de e-books Minha Biblioteca, já no ano de
2021, além da renovação da base também foi investido na aquisição de
livros físicos.

Os gráficos apresentam o total de títulos e exemplares adquiridos por
cada centro no ano de 2021, como também o recurso investido por cada
um.

Foram adquiridos 1.295 títulos e 3.547 exemplares em todas as bibliotecas,
totalizando um investimento de R$ 573 mil reais.

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

Em 2020 foi assinada a Plataforma digital de livros – Minha Biblioteca. Após
o primeiro ano da assinatura e observada a utilização da comunidade
acadêmica, em 2021 renovou-se a assinatura da base com um investimento
de R$ 356.400,00.

São mais de 10 mil títulos de livros eletrônicos de mais de 15 editoras
acadêmicas do Brasil e 38 selos editoriais disponíveis para que a
comunidade acadêmica tenha acesso 24h por dia e de qualquer local.

Desde a assinatura da plataforma, já são mais de 9 mil usuários entre
alunos e professores da Udesc que acessaram e utilizam o serviço
oferecido.

PLATAFORMA DIGITAL DE
LIVROS

24 INVESTIMENTOS



Teclado e mouse wireless
Webcam
Headset
Apresentador sem fio
Projetor multimídia
Fones de ouvido on-ear, com cancelamento de ruído ativo
Calculadora financeira
Calculadora científica
Totem elétrico
Teclado adaptado
Teclado colméia
Fone de ouvido headphone

Em 2021 a BU adquiriu itens para compor o acervo e implantar o
serviço de Biblioteca das Coisas em todas as bibliotecas setoriais. 

O serviço tem como objetivo oferecer para alunos e servidores (ativos
e inativos) o empréstimo de objetos e materiais não bibliográficos.

Dentre os itens adquiridos para empréstimo estão os seguintes
objetos:

Os objetos foram adquiridos por meio do Projeto ESPINE e seu
empréstimo foi regulamentado pela Instrução Normativa 05/2020.

BIBLIOTECA DAS
COISAS

25 INVESTIMENTOS



O total gasto com prestação de serviços ao longo do ano foi de  
R$ 11.590,00.

A prestação de serviços refere-se a restauração de materiais
bibliográficos e demais contratação de serviços. Em 2021 foram
restauradas 288 obras em todas as bibliotecas da Udesc.

O gráfico apresenta o valor gasto por cada biblioteca e a
quantidade de material restaurado por cada uma.

SERVIÇOS
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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
gerenciar a política institucional em relação aos
periódicos científicos da universidade; promover o
acesso, a divulgação e circulação, a segurança, a
qualidade dos periódicos e fornecer apoio técnico às
suas equipes editoriais.

Para tanto, oferece 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 PERIÓDICOS27



PORTAL DE PERIÓDICOS

I  FÓRUM DE EDITORES
DE PERIÓDICOS UFSC E

UDESC

Em outubro, promovemos em parceria com a UFSC o "I Fórum de
editores de periódicos UFSC e Udesc". O evento teve como objetivo
estimular o diálogo entre as equipes editoriais dos periódicos das duas
instituições e contou com 67 participantes.

Para escolha do tema das palestras foi enviado um questionário para
as equipes editoriais votarem em duas entre oito sugestões com uma
opção em aberto para outras propostas. A partir dos resultados dessa
consulta, o evento teve duas palestras:

28

Comissão organizadora:
Amanda Herzmann Vieira (UFSC)
Anderson Mendes (Udesc)
Gabriel Araldi Walter (UFSC)
Luísa Chaves Café (UFSC)
Luiza da Silva Kleinubing (Udesc)
Marcela Reinhardt de Souza (Udesc)

Fatores de qualidade para um periódico científico, com Carla
Cristina Vieira de Oliveira (UFMG)
Novos modelos e métricas para avaliação de publicações, com João
de Melo Maricato (UnB).

https://br.linkedin.com/in/luiza-da-silva-kleinubing-9bb052154
https://youtu.be/HzhgFVX8Sdw
https://youtu.be/VYbOGfn211Q


Atualmente existem cerca de 28.200 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 PERIÓDICOS29



RECURSOS

PORTAL DE PERIÓDICOS

CAPACITAÇÕES PARA
EQUIPES EDITORIAIS

30

CONSELHO CONSULTIVO
E DELIBERATIVO DO
PORTAL DE PERIÓDICOS
UDESC

Foram realizadas cinco reuniões, cujo ponto alto
foi discussão e aprovação da minuta do Regimento
Interno do Portal que está com processo em
análise pela reitoria.



OUTROS SERVIÇOS

PORTAL DE PERIÓDICOS

Revisão de metadados das publicações no OJS;

Elaboração de documentos para institucionalização do Portal de Periódicos;

Organização das reuniões do Conselho Consultivo e Deliberativo do Portal de
Periódicos;

Elaboração de manuais, relatórios, estatísticas e documentos acerca do OJS
e dos periódicos;

Divulgação de periódicos Udesc nas mídias sociais da BU.

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.

31



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.

A seguir serão apresentadas as principais atividades realizadas por cada
GT. 

32 GRUPOS DE TRABALHO



O GT de Capacitações precisou inovar durante a Pandemia e as capacitações, antes
ofertadas presencialmente, migraram já em 2020 para o virtual o que trouxe também
benefícios como a possibilidade de participação externas e de qualquer local do mundo.

Todas as capacitações ofertadas foram gravadas e disponibilizadas no canal da Biblioteca
Universitária no Youtube. Em 2021 foram realizadas 17 capacitações organizadas pelo BU
Capacita que contaram com aproximadamente 1.364 participantes.

Além das capacitações promovidas pelo grupo de trabalho, há também demandas
específicas de docentes para as bibliotecas setoriais. Os gráficos mostram a
quantidade de capacitações ministradas por cada biblioteca e o número de
participantes.

GT CAPACITAÇÕES
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Torto Arado, Itamar Vieira Junior
Ciranda de Pedra, Lygia Fagundes Telles
Admirável Mundo Novo, Aldo Huxley
Os doze reis e a moça no labirinto do vento, Marina Colasanti
Memórias do subsolo, Fiódor Dostoiévski
21 lições para o século XXI, Yuval Noah Harari
A Marca da Vitória: A Autobiografia do Criador da Nike (Philip H. Knight)
Sapiens: uma breve história, Yuval Noah Harari
Dom Quixote, Miguel de Cervantes

Após observada a necessidade de planejamento e controle das atividades culturais
ofertadas em nível institucional pela Biblioteca Universitária da Udesc, foi criado em
2021 o GT Projetos Culturais.

Um dos projetos que passou a ser coordenador pelo GT foi o Clube de Leitura Sem
Censura, criado em 2019, e que surgiu com a proposta de instigar o gosto pela leitura, a
reflexão e a crítica, sendo aberto a comunidade interna e externa. 

O Clube funciona com encontros mensais, a cada encontro escolhe-se um título e um
curador que fica responsável por provocar um diálogo em torno das temáticas
presentes na obra. Em 2021, todos os encontros do Clube aconteceram no ambiente
virtual, por meio da plataforma Teams. Foram lidos 9 livros em 9 encontros, mediados
por 9 curadores e com a emissão de 228 certificados. 

Títulos lidos: 

GT PROJETOS CULTURAIS
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Além disso, ofertamos em parceria com o projeto Dito Efeito Literário 03
encontros de Biblioterapia, mediados pela bibliotecária Karin Vanelli, que
contou com a participação de 25 pessoas. Segundo a mediadora, "a
Biblioterapia é um espaço para partilha do sensível, um encontro para
fazer circular a palavra. Encontrar na literatura a expressão daquilo que
sentimos promove alívio, relaxamento, encantamento, e nos desperta
para o momento presente". Os temas abordados nos encontros foram:
cansaço, procrastinação e ansiedade.

Demos continuidade ao projeto Falando Sobre, um espaço de diálogo e
compartilhamento de experiências entre os membros da comunidade
acadêmica sobre os mais variados assuntos. Foram realizadas 04 lives no
Instagram da BU que contaram com a participação de 10 convidados,
abordando os seguintes temas: intercâmbio, Iniciação científica,
autoconhecimento na vida acadêmica e entidades estudantis.

Entre os dias 25 e 29 de outubro foi realizada a Semana do Livro e da
Biblioteca, evento recorrente em diversas bibliotecas em alusão ao Dia
Nacional do Livro (29 de outubro). A programação foi realizada
integralmente no formato virtual e contou com a oferta de oficinas,
encontro do clube de leitura, encontro de biblioterapia, lives, concurso
de poesia e sorteios.

GT PROJETOS CULTURAIS
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@bu.udesc

@bu.udesc

udescbu

GT MÍDIAS SOCIAIS
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Em 2021, os esforços foram manter o fortalecimento e o engajamento
alcançado nas mídias sociais da BU, como Facebook, Instagram e
Youtube.

O GT realiza reunões mensais para planejamento das ações e novas
pessoas passaram a fazer parte desse GT que hoje conta com 6
participantes de 3 bibliotecas.

O GT continuou com a organização das postagens por meio do
cronograma com divisão de tarefas entre os membros do grupo. As séries
continuadas em 2021 foram: BU Capacita, BU Facilita, BU Indica, BU nas
férias, Clube de Leitura, Equipe BU, Falando sobre e Por dentro da BU
Udesc.

GRUPOS DE TRABALHO

https://www.instagram.com/bu.udesc/
https://www.instagram.com/bu.udesc/
http://www.youtube.com/c/udescbu


[BU Facilita] Mendeley: tutoriais que auxiliam a comunidade na
utilização do gerenciador bibliográfico, Mendeley
[BU Facilita] Pesquisa: tutoriais que auxiliam na utilização de
bases de dados e ferramentas de pesquisa.

[BU Facilita] Mendeley
[BU Facilita] Pesquisa
Sobre a BU
Fórum de Bibliotecas Universitárias Udesc
Gerenciadores bibliográficos
Semana do Livro e da Biblioteca
Portal de Periódicos
[BU Capacita]
[BU Facilita] Trabalho acadêmico
[Tutoriais] Acervos eletrônicos
[Tutoriais] Catálogo Pergamum

No canal do Youtube, foram mantidas e atualizadas as playlist já
existentes. Além disso, foram criadas duas novas playlist do BU
Facilita:

Atualmente o canal possui as seguintes playlists:
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da publicação da ABNT NBR 6028:2021 (norma de resumos);
de professor de metodologia da pesquisa, o qual realizou na
disciplina, trabalho revisão do Manual de TCCs com os
acadêmicos;
de professores e alunos com dúvidas pontuais;
da solicitação da  Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PROPPG) para padronização de formatação de teses e
dissertações com compilação de artigos;
da necessidade de entrega dos relatórios de estágio do pós-
doutorado.

O GT concentrou suas atividades na atualização e publicação da 8ª
edição do "Manual para a elaboração de trabalhos acadêmicos da
Udesc: artigo, relatório, trabalho de conclusão de curso, dissertação,
tese" de acordo com ajustes oriundos:

As modificações realizadas no Manual de TCC foram apresentadas na
capacitação sobre Elaboração de Trabalhos Acadêmicos no canal do
youtube da BU UDESC, como também, para ampla divulgação,
enviou-se e-mail a todos os diretores de pesquisa. 

GT MANUAL DE TRABALHOS
ACADÊMICOS
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Alteração de 9.000 acervos com autoridades vinculadas a campos
incorretos;
Alteração e inclusão de áreas de conhecimento;
Iniciou-se também a verificação dos acervos incompletos, atividade que
dará continuidade no próximo ano;
Orientações para técnicos e bolsistas referente a verificação de mais de
6.000 acervos com links de artigos.

Atualização dos modelos de planilha para cadastro de obras: padronização
dos modelos; unificação de documento com todas as planilhas; inclusão,
alteração e padronização dos campos.
Atualização da política de catalogação de acordo com documentos
reguladores da BU e novas orientações do Pergamum.

O grupo de trabalho desenvolveu ações para corrigir e melhorar a catalogação
e metadados do catálogo da BU Udesc:

Trabalhou também nos documentos de orientação para a equipe de
bibliotecários:

GT TRATAMENTO TÉCNICO
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Estabelecer critérios para identificação de obras
raras: foram compilados os critérios utilizados
pela Biblioteca Nacional, porém é necessário
adequar aos objetivos da BU.

Elaborar Plano de Contingência da BU Udesc: tem
por finalidade apresentar as medidas de
prevenção e ações estratégicas para minimizar os
impactos dos riscos nos espaços da BU UDESC. O
documento ainda está em elaboração e não foi
concluído devido à dificuldade em conseguir
informações técnicas da Udesc.

Em 2020 com a estruturação do Grupo de
Desenvolvimento de Coleções atingiu-se o principal
objetivo após a revisão da Política de
Desenvolvimento de Coleções. Em 2021, os objetivos
do GT concentram-se em: 

GT DESENVOLVIMENTO DE
COLEÇÕES
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Revisão do Relatório de Diagnóstico de Acessibilidade 
Especificação de mobiliário acessível para sala de aula Udesc Alto Vale  
Aquisição de equipamentos de acessibilidade para as bibliotecas da
UDESC. Alguns itens solicitados para compra deram deserto na
licitação e por esse motivo só foi possível a aquisição de teclado
adaptado, teclado colmeia.

O grupo de trabalho foi estruturado para realizar um diagnóstico e
melhorar a acessibilidade nas bibliotecas da Udesc. 

Em 2021, as atividades realizadas foram:

GT ACESSIBILIDADE
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COMISSÃO DE COMBATE
AO PLÁGIO E MÁ
CONDUTA EM PESQUISA

Em 2021, a Comissão de Combate ao Plágio e Má Conduta em Pesquisa organizou
a palestra "Direitos Autorais e licenças Creative Commons para editores de
periódicos científicos", com Enrique Muriel-Torrado, Anderson Mendes e Marcela
Reinhardt de Souza.

O contéudo abordou: Direitos autorais; Periódicos Científicos; Licenças Creative
Commons e Relato de experiência com o uso do iThenticate na Udesc.
Até o momento a gravação da capacitação já teve mais de mil visualizações.

A BU fez acompanhamento da utilização do Similarity Check, que realizou a
verificação de similaridade em 447 artigos de periódicos.

Na edição v. 26, n. 4 (2021) da Revista da ACB, foi publicado relato da Comissão
intitulado: "Comissão de combate ao plágio e má conduta em pesquisa: relato de
experiência das ações realizadas na Universidade do Estado de Santa Catarina
(Udesc)".
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https://youtu.be/_QCTSrO3Arw
https://revista.acbsc.org.br/racb/issue/view/80
https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1794


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 e 2021 foi elaborada 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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