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1 INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteca Universitária da Udesc Balneário Camboriú objetiva apoiar 

todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na instituição, 

por meio de seu acervo e dos seus serviços. Atende alunos, professores, 

pesquisadores e a comunidade acadêmica em geral, prestando serviço 

especializado nas áreas de Engenharia de Petróleo e Administração Pública. 

Em sua equipe conta com duas bibliotecárias e três bolsistas. Seu acervo 

possui cerca de 2600 títulos e mais de 7000 exemplares. Disponibiliza aos seus 

usuários o acesso a uma coleção de aproximadamente sete mil de livros 

eletrônicos, além de bases de periódicos e normas técnicas. Os serviços 

disponíveis são: consulta local, empréstimo domiciliar, empréstimo entre 

bibliotecas, catalogação na fonte, levantamento bibliográfico, normalização 

bibliográfica, empréstimo de itens como carregadores de celular e calculadoras 

e visita orientada. Atualmente aproximadamente 500 usuários inscritos, com 

média de 1600 frequentadores mensais. Por fazer parte da Rede de Bibliotecas 

da Udesc e estar vinculada à Biblioteca Universitária, segue sua Política de 

Catalogação e mantém a mesma missão, visão e valores da instituição, tendo 

nível de autonomia que permite planejamento de novos serviços. 
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2 INDICADORES DE USO 

 

No decorrer do ano de 2017 pode-se perceber um aumento significativo 

do empréstimo de livros locais, ou seja, livros do próprio Cesfi. Em 

compensação, a solicitação de empréstimo entre bibliotecas caiu 

consideravelmente, o que pode ser justificado pelo grande investimento em 

acervo bibliográfico feito pelo Cesfi nos últimos anos, tornando nosso centro de 

ensino cada vez mais autossuficiente em termos de bibliografia para os cursos 

ofertados. 

 

ANO 
CIRCULAÇÃO LOCAL CIRCULAÇÃO ENTRE BIBLIOTECAS 

EMPRÉSTIMO RENOVAÇÃO TOTAL ENVIADOS RECEBIDOS 

2012 2152 1653 3805 143 172 

2013 3099 6322 9421 109 483 

2014 4238 14675 18913 60 1849 

2015 5637 19357 24994 50 2151 

2016 6259 22816 29075 100 1103 

2017 7303 37780 45083 121 416 

 

3 ACERVO 

 
O acervo da biblioteca da Udesc Balneário Camboriú é composto 

atualmente por livros técnicos, livros de literatura, periódicos, trabalhos de 

conclusão de cursos, audiolivros e e-books. 

Na tabela abaixo pode ser observado um resumo dos dados do acervo 

entre os anos de 2012 e 2017, bem como o valor investido pela Udesc no 

desenvolvimento dessa coleção. 

 

ANO 
DOAÇÃO COMPRA TOTAL DE ACERVO 

T* E* T E INVESTIMENTO T E E-BOOK 

2012 27 153 147 556 R$ 46.584,34 2120 4913 4067 

2013 9 18 66 293 R$ 38.307,97 2179 5382 4843 

2014 32 51 170 588 R$ 90.303,87 2359 5896 5022 

2015 1 10 208 732 R$ 100.000,00 2533 6743 7166 

2016 88 114 94 347 R$ 58.709,15 2580 6970 7166 

2017 131 157 109 199 R$ 43.752,19 2774 7292 7166 

* T: títulos / E: exemplares 
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Conforme demanda identificada no estudo de usuários, descrito no item 

6.4 deste documento, pela primeira vez no Cesfi foram adquiridos livros de 

literatura e lazer. Até então, todo acervo dessa área era composto por itens 

doados pela comunidade. A imagem abaixo ilustra alguns dos títulos adquiridos. 

 

 

 

Outra aquisição realizada em 2017 foi da Classificação Decimal de Dewey 

(CDD), importante e fundamental instrumento de trabalho dos bibliotecários na 

gestão do acervo bibliográfico. Também houve uma tentativa de aquisição do 

Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2), porém o item encontrava-se 

esgotado na editora e a compra foi cancelada. 

 

4 EVENTOS 

 

Na presente seção serão detalhados os eventos organizado pela BU do 

Cesfi em 2017, conforme demanda da comunidade de usuários. 

 

4.1 SETEMBRO AMARELO 

 

A Campanha do Setembro Amarelo trata da conscientização sobre a 

prevenção do suicídio, com objetivo de alertar a população sobre esta realidade. 

Neste ano, a Biblioteca criou marcadores de páginas para distribuição gratuita 

entre seus usuários com informações sobre onde pedir ajuda e com frases 
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elaboradas e utilizadas em campanha anterior pela FAUUSP. Estas frases 

também foram divulgadas na página do Facebook. 
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4.2 SEMANA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA 

 

De 23 a 27 de outubro foi realizada a I 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. Foi elaborada uma programação especial para o 

evento, com oficinas, minicursos, cafés com poesia, dicas de leitura dos 

professores e servidores, distribuição de brindes e sessão de cinema. 

 

Atividade Participantes 

Oficina de Excel 22 

Minicurso de Mendeley 9 

Minicurso Portal de Periódicos CAPES 5 

Sessão de cinema 12 

Café com poesia 100 

Brindes distribuídos 12 

 

Abaixo algumas imagens das atividades que ocorreram durante a 

Semana: 
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5 CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 

 

Na presente seção são apresentados os eventos e cursos de formação 

nos quais a equipe da biblioteca participou.  

 

5.1 PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE USUÁRIOS DO PERGAMUM 

 

O Encontro de Usuários da Rede Pergamum é um evento que tem como 

objetivo reforçar os conhecimentos na utilização do Software, incentivar a troca 

de experiências entre os profissionais da área de informação e estimular o 

desenvolvimento de projetos de cooperação e compartilhamento de recursos de 

informação entre as instituições integrantes da Rede. 

Em 2017, sete bibliotecárias da Udesc participaram do evento, dentre elas 

uma bibliotecária do Cesfi. 

 

 

5.2 SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 

Em abril de 2018 ocorrerá em Salvador mais uma edição do Seminário 

Nacional de Bibliotecas Universitárias. Este é um dos eventos mais importantes 

da Biblioteconomia brasileira e por este motivo serão submetidos dois artigos 

produzidos na Biblioteca do Cesfi. O primeiro aborda a Competência em 
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Informação e a Responsabilidade Social e o segundo trata de relato do Estudo 

de Usuários realizado neste ano e descrito neste documento. 

 

6 ATIVIDADES DE GESTÃO 

 

Nesta seção são descritas atividades de gestão desenvolvidas pelas 

bibliotecárias. 

 

6.1 ATUALIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS 

 

Para promover contato mais próximo com a comunidade e como ação de 

marketing, a Biblioteca possui uma página no Facebook, atualizada 

regularmente. As postagens referem-se aos avisos relevantes aos usuários, 

dicas de leitura, dicas de estudo, divulgação de eventos, entre outros. 

No total, foram publicadas 97 postagens com alcance de 23.700, com 

média de 244 alcance por postagem. Atualmente conta com 288 seguidores, 

residentes não somente de Balneário Camboriú, mas também em outras cidades 

do Estado de Santa Catarina, como Florianópolis, Itajaí, Camboriú, Joinville, 

Itapema e São José, e inclusive de cidades do Estado do Rio Grande do Sul, 

Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. 
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6.2 ATUALIZAÇÃO DO SITE DA BIBLIOTECA 

 

O site institucional é um importante canal de comunicação entre a 

biblioteca e seus usuários. Por isso umas das atividades desenvolvidas em 2017 

foi a atualização das informações da Biblioteca, seus serviços, equipe e horário 

de atendimento. 

 

 

6.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Para elaboração do planejamento da Biblioteca foram desenvolvidas 

algumas análises com proposições de ações a ocorrerem de agosto de 2017 a 

dezembro de 2018. 

A primeira análise realizada pelas bibliotecárias, foi com uso da ferramenta 

de gestão “análise SWOT”, a fim de identificar os pontos fores e fracos da 

unidade de informação e as oportunidades e ameaças externas.  
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A partir desta análise, foram identificadas as ações necessárias para o 

planejamento da unidade, tais quais: realização de melhorias na estrutura da 

biblioteca; organização da Semana do Livro e da Biblioteca; organização 

documental para criação do centro de memória institucional; desenvolvimento de 

cursos de capacitação; aplicação de estudo de usuários; criação de plano de 

marketing, entre outras atividades. 

Estas ações passaram pela ferramenta 5W2H e GUT para identificar que 

ações teriam prioridade e de que forma seriam realizadas. O 5W2H foi aplicado 

para cada ação planejada, com os seguintes questionamentos: o que será feito; 

por que; onde; quando; por quem; como e quanto vai custar. A matriz GUT foi 

utilizada a fim de analisar a gravidade, urgência e tendência de cada ação para 

organização da sua ordem de realização. 

A partir de então, o cronograma de ações foi elaborado e seguido pelas 

bibliotecárias no planejamento da unidade de informação. 

 

6.4 ESTUDO DE USUÁRIOS 

 

As bibliotecas universitárias são fundamentais para que as universidades 

atendam à sua missão educacional na sociedade. A fim de cumprir da melhor 

forma possível o seu papel, as bibliotecas universitárias precisam planejar suas 

ações e para tanto, conhecer a sua comunidade e os seus usuários é atividade 

primordial. 

Estudo de usuário se caracteriza como “investigação que objetiva 

identificar e caracterizar os interesses, as necessidades e os hábitos de uso de 

informação de usuários reais e/ou potenciais de um sistema de informação”1. 

Figueiredo (1979)2, afirma que os estudos de usuários permitem verificar 

os usos da informação dos usuários, encorajando-os a tornar conhecidas as 

suas necessidades, são canais de comunicação entre a biblioteca e a sua 

comunidade e a ajudam a prever demanda por seus serviços e produtos. 

Auxiliam também no planejamento, por meio da análise das informações obtidas 

                                            
1 DIAS, M. M. K.; PIRES, D. Usos e usuários da informação. São Carlos, SP: Ed. da 

UFSCar, 2004, p. 11. 
2 FIGUEIREDO, N. M. Avaliação de coleções e estudo de usuários. Brasília, DF: 

Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal, 1979. 
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é possível elaborar o plano para a unidade de informação, uma vez que a 

avaliação determina o que a unidade deve mudar3. 

Essas reflexões permitem observar que os estudos de usuários são 

relevantes e necessários para a administração de uma biblioteca, seja ela qual 

for, a fim de atender da melhor forma possível a sua comunidade. 

Nº da 
questão 

Questão Categoria 

1 

Você costuma usar a Biblioteca do Cesfi? Se sim, explique o que 
achou importante na biblioteca? Se não, explique o que você 
considera que falta para lhe fazer utilizar a biblioteca e seus 
serviços? 

Uso 

2 
O que é uma Biblioteca Universitária para você? Como gostaria 
que ela fosse? 

Conceito 

3 
Nos serviços existentes o que você acha que poderia melhorar? 
Que serviços novos poderiam ser oferecidos? 

Serviços e 
proposições 

4 
O que você gostaria que a Biblioteca do Cesfi oferecesse em 
termos de capacitação e treinamento? 

Treinamentos/ 
Capacitações 

5 
Você identifica quando possui uma necessidade de informação? 
Se sim, como você faz para buscar e selecionar a informação de 
que necessita? 

Competência 
em informação 

6 
Você se sente ansioso (a) com a quantidade de informação 
disponível na sociedade atual? Se sim, como você lida com esta 
questão? 

Ansiedade de 
informação 

 

Em relação ao uso da biblioteca, identificou-se que os usuários 

consideraram importante a qualidade do acervo e o fato de o local ser propício 

aos estudos, por ser silencioso e possibilitar a concentração, além de 

disponibilizar os livros necessários. Alguns outros itens também foram citados, 

tais quais: bom atendimento; boa organização e limpeza; atendimento às 

necessidades; disponibilidade de tomadas; facilidades na renovação do acervo; 

disponibilização de serviços online; empréstimo entre bibliotecas, interação e 

conforto. Aqueles que responderam não utilizar a biblioteca justificaram 

principalmente pela falta de tempo e destacaram o que falta para lhes fazer 

utilizar a biblioteca e os seus serviços: disponibilização de computadores; 

proximidade entre a biblioteca e algumas salas de aula que estão localizadas em 

outro prédio; acervo maior na área de administração pública; salas de estudo 

individuais; espaço de convivência com salas em grupo; melhorar acesso à 

internet; tornar a estrutura mais convidativa; ampliar espaço físico e o acervo de 

literatura. 

                                            
3 ALMEIDA, M. C. B. Planejamento de bibliotecas e serviços de informação. 2. ed. 

Brasília, DF: Lemos Informação e Comunicação, 2005. 
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Para especificar o que os usuários esperam de uma biblioteca 

universitária, buscou-se explorar o que é esta unidade de informação para os 

respondentes e o como eles gostariam que este espaço fosse. De modo geral, 

unificando os discursos em busca de um conceito de biblioteca universitária 

escrito com base no que os usuários responderam, temos que esta unidade de 

informação é um local para estudar, pesquisar e ler com conforto, espaço amplo, 

silêncio, harmonia e respeito. Deve ainda, ser um local aconchegante, com 

espaço de convivência, incentivo à leitura, grande acervo de livros técnicos 

atualizados, livros de literatura, revistas científicas, além de computadores 

disponíveis e puffs. Os respondentes indicaram que uma biblioteca universitária 

deve ser fonte de conhecimento e informações.  

Quanto aos serviços que poderiam melhorar ou vir a ser oferecidos, os 

usuários destacaram principalmente a necessidade de inclusão de 

computadores a disposição para os estudos. Ampliação do acervo, incluindo 

livros de literatura, e do espaço físico também foram citados por muitos usuários 

como uma necessidade. Outras sugestões de melhoria em serviços já existentes 

foram: tornar o empréstimo entre bibliotecas mais rápido; aumentar empréstimo 

dos livros de consulta local de uma hora, para duas horas; melhorar atendimento; 

melhorar a tecnologia disponível; divulgar mais o espaço para a comunidade; 

tornar o espaço mais aconchegante e atrativo e permitir maior acessibilidade. 

Também foram sugeridos novos serviços, tais quais: salas de estudo individual 

e em grupo; impressão com preço simbólico aos alunos; cursos de capacitação; 

cursos de capacitação para área digital; cursos voltados à escrita; atividades 

culturais; disponibilização de puffs; espaço para debates; espaço café e 

disponibilização de jogos de tabuleiro. 

Em termos de capacitação e treinamento muitos usuários indicaram não 

saber ou deixaram a questão em branco. As sugestões foram as seguintes: 

formatação de trabalhos e normalização ABNT; cursos voltados para área digital, 

tais quais Word, Excel e Prezi; acesso a bases de dados e periódicos científicos; 

uso da biblioteca; pesquisa científica; treinamento de escrita, roteiro, linguística 

e autoria de livros; exposições e atividades de entretenimento; cursos de 

contação de histórias para as pedagogas do município e cursos específicos em 

áreas de aperfeiçoamento pessoal, bem como oratória, comunicação 

interpessoal e liderança.  
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A questão relacionada à competência em informação, abordou a 

identificação da necessidade de informação, busca e seleção das informações. 

Apenas dois respondentes responderam “não” e um afirmou não ter entendido a 

pergunta. Os demais afirmaram identificar quando possuem uma necessidade 

de informação e as formas de busca citadas foram, sobretudo a utilização da 

internet, sendo que alguns acrescentaram além do uso da internet, o uso de 

livros, uso da biblioteca e solicitação de ajuda à especialistas, professores ou 

pessoas do círculo social. Houve também respostas que não citaram a internet 

como fonte de busca, esses respondentes afirmaram pedir ajuda a alguém, como 

a um bibliotecário, ou a algum departamento acadêmico e citaram a utilização 

de livros e da biblioteca. A seleção da informação não foi explicada de forma 

detalhada, apenas foi citada a filtragem das informações disponíveis. 

Por fim, os respondentes foram questionados quanto ao aspecto 

relacionado à ansiedade de informação. Parte indicou se sentir ansioso e a outra 

parte afirma não sentir esta ansiedade com a quantidade de informação 

disponível na sociedade atual. Os que afirmaram sentirem-se ansiosos com a 

informação indicaram se posicionar com esquiva física, se afastando dos 

celulares, por exemplo, quando precisam de concentração. Verificou-se também 

que as pessoas desenvolveram formas de solucionarem deliberadamente o 

problema, foram citados: concentrar-se em uma coisa por vez; criar estratégias 

para não se distrair; praticar atividades de relaxamento como meditação e yoga; 

filtrar informações; pensar de forma crítica; organizar os horários; consumo de 

chás calmantes ou remédios. E houve respostas que não indicaram como lidam 

com a questão e sim confirmaram a relação ansiosa com a informação, tais 

quais: “muitas vezes acabo me sentindo ‘perdido’ com a quantidade disponível 

de informações, mas ao mesmo tempo essa quantidade é positiva, com certeza”; 

“bastante ansiosa com tudo e sem horizonte para tomar uma decisão para tal” e 

“são muitas informações ao mesmo tempo e você deve ficar antenado em tudo”. 

Houve respondentes que afirmaram se sentir ansiosos, mas que tentam 

aprender ao máximo e buscam se manter sempre informados. Entre os que 

afirmaram não se sentirem ansiosos houve as seguintes respostas: “é importante 

que ocorra uma seletividade pessoal em relação à pertinência e aplicabilidade 

das informações disponíveis”; “ansioso não, mas com vontade de tentar absorver 

as informações”; “falta informações e meio para acessá-las com mais 
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comodidade e agilidade” e “quanto mais informação melhor”. Também houve 

afirmações de pessoas que já se sentiram ansiosas com a informação, mas que 

resolveram o problema, por exemplo com atividades como yoga e meditação. 

 

6.5 ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PARA CRIAÇÃO DO CENTRO DE 

MEMÓRIA DO CESFI 

 

Centro de Memória é um núcleo de pesquisa e informação criados com 

base na organização dos documentos4. Desde a criação do Movimento 

Voluntário Universidade Pública Gratuita (MOVUP), documentos que contam a 

história de criação do Centro de Ensino foram preservados. A partir deste ano, 

estes materais começaram a receber tratamento para a organização do arquivo 

a ser utilizado no Centro de Memória do Cesfi. 

O arquivo conta com documentos a partir de 1998, entre eles: jornais, 

fotografias, ofícios, cartazes, atas, convites, cópias de e-mails, informativos, 

telegramas, entre outros. 

Atualmente o arquivo passa pelo processo de separação e catalogação, 

para posterior higienização e demais etapas do tratamento arquivístico. 

 

6.6 ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOGRAFIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

PETRÓLEO 

 

Uma das principais dificuldades encontradas no processo de aquisição 

das bibliografias dos cursos centrava-se na grande quantidade de livros 

esgotados que estavam elencados como bibliografias básicas e 

complementares. 

Portanto, uma das atividades realizadas em 2017 pela Biblioteca em 

parceria com a Chefia de Departamento do curso de Engenharia de Petróleo, foi 

a atualização das bibliografias básicas e complementares de todas as disciplinas 

do curso. 

Com a ajuda dos professores, foi possível realizar toda a atualização e já 

aproveitar essa nova listagem de referências para o processo de aquisição de 

                                            
4 http://www.tempoememoria.com.br/site/atuacao/memoria-empresarial/centro-de-

memoria.html 
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livros em 2017, tornando o processo de compra muito mais efetivo e de acordo 

com as reais demandas do curso. 

 

6.7 INVENTÁRIO 

 

O inventário é uma atividade anual realizada na Biblioteca do Cesfi. Em 

2017 foram inventariados 2636 títulos, 6861 exemplares. Dentre estes 

exemplares, 15 não foram localizados, conforme segue:  

 

Acervo Exemplar Título 

125533 2659433 Administração de materiais - 4. ed. rev. e atu / 2013 

35643 2663630 C++: como programar - 3. ed. / 2001 

35643 2663631 C++: como programar - 3. ed. / 2001 

70684 2497852 Censo demográfico 2000 : primeiros resultados da amostra / 
2002 

68921 2666755 Composição química dos aços / 1989 

100722 2667993 Fundamentos de engenharia de petróleo - 2. ed. / 2004 

57734 2412574 Futuro do trabalho : fadiga e ócio na sociedade pós-industrial, 
O - 8.ed. / 2003 

35583 2613516 Noções de geometria descritiva / 1970 

104213 2641462 Química: a matéria e suas transformações - 5. ed. / 2009 

108719 2635210 Química geral : conceitos essenciais / 2010 

116222 2638324 Retomada da indústria naval e offshore do Brasil 2003-2013-
2020 : visão Petrobras / 2013 

125516 2659337 Vetores e geometria analítica - 2. ed. / 2014 

83861 2557753 Cálculo A: funções, limite, derivação e integração - 6. ed. rev., 
e am / 2007 

100150 2596592 Mecânica para engenharia - 6. ed. / 2009 

99017 2443488 Veja 

 

 

 

 

 

 

 


