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SEÇÃO IX
DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Art. 184. A Biblioteca Universitária é um órgão suplementar superior vinculado à Reitoria, com um 
coordenador designado pelo Reitor.

Art. 185. A Biblioteca Universitária tem como finalidade oferecer suporte informacional aos programas 
de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC.

Art. 186. A Biblioteca Universitária tem a seguinte estrutura:
I. Órgãos Executivos:

a) Biblioteca Central:
1) Setor de Tratamento Técnico da Informação;
2) Setor de Informação e Apoio ao Usuário;
3) Setor de Desenvolvimento de Coleções.

b) Bibliotecas Setoriais.
II. Órgãos Consultivos:

a) Comitê Consultivo da Biblioteca Universitária.

Art. 187. Compete à Biblioteca Universitária:
I. estabelecer as políticas, diretrizes, padrões e processos para as Bibliotecas da UDESC;

II. apoiar a Reitoria e Centros na criação e manutenção das Bibliotecas da UDESC;
III. definir e gerenciar os sistemas e aplicativos de informação para as Bibliotecas da UDESC;
IV. participar da definição orçamentária destinada para a Biblioteca Universitária;
V. estruturar a compra de materiais das bibliotecas da UDESC;

VI. elaborar planos para divulgação de serviços e produtos oferecidos pelas Bibliotecas da 
UDESC;

VII. definir as diretrizes e fixar as prioridades para a elaboração e execução de planos e/ou 
programas anuais e plurianuais para as Bibliotecas da UDESC;

VIII. elaborar programas para capacitação profissional dos que integram as Bibliotecas da UDESC;
IX. manter atualizada a página da Biblioteca Universitária e outras páginas da Internet que 

apresentam dados, serviços e informações sobre as bibliotecas da UDESC;
X. executar outras atividades inerentes à biblioteca, ou que venham a ser delegadas por 

autoridade competente.

Art. 188. São atribuições do Coordenador da Biblioteca Universitária:
I. elaborar e revisar regimentos internos, manuais, normas e regulamentos para as Bibliotecas 

da UDESC zelando pelo cumprimento dos mesmos;
II. propor a criação e participar de comissões especiais para atender questões técnico-

administrativas das Bibliotecas da UDESC;
III. propor a aquisição de sistemas e aplicativos de informação e prestar assessoria para 

implantação e utilização dos mesmos pelas Bibliotecas da UDESC;
IV. definir e organizar treinamentos, eventos, cursos e palestras visando à capacitação das 

pessoas que integram as Bibliotecas da UDESC;
V. realizar visitas técnicas nas Bibliotecas da UDESC, avaliando e propondo melhorias;

VI. elaborar e apresentar à Reitoria relatório anual das atividades desenvolvidas pelas Bibliotecas 
da UDESC;

VII. elaborar material para divulgação de serviços e normas das Bibliotecas da UDESC;
VIII. representar as Bibliotecas da UDESC e pronunciar-se em nome delas perante órgãos de 

classe;
IX. coordenar a execução de programas de cooperação com instituições congêneres, mediante 

convênios e acordos pertinentes às bibliotecas;



X. constituir e presidir Comitê Consultivo da Biblioteca Universitária;
XI. constituir grupos de trabalho para realização de tarefas afins a todas as bibliotecas;

XII. executar outras atividades inerentes à biblioteca, ou que venham a ser delegadas por 
autoridade competente.

Art. 189. A Biblioteca Central é órgão executivo, subordinado administrativamente à Reitoria e 
tecnicamente à Biblioteca Universitária, com um Coordenador designado pelo Reitor, ouvido o Coordenador da 
Biblioteca Universitária.

Art. 190. As Bibliotecas setoriais são órgãos executivos, subordinados administrativamente à Direção 
de Ensino de cada Centro e tecnicamente à Biblioteca Universitária, com um Coordenador designado pelo 
Reitor, ouvido o Diretor Geral de cada Centro.

Art. 191. A Biblioteca Central e as Bibliotecas Setoriais têm como finalidade prestar serviços de 
informação técnico-científica promovendo seu acesso, disseminação e uso.

Art. 192. Compete à Biblioteca Central e às Bibliotecas Setoriais:
I. prestar assistência ao usuário na busca de informações existentes nas Bibliotecas da UDESC 

e/ou em outras instituições, realizando serviços de referência e outros relacionados a 
circulação de materiais;

II. propor a aquisição de materiais bibliográficos e especiais;
III. avaliar o acervo das Bibliotecas, propiciando a manutenção e o crescimento racional e 

equilibrado de suas coleções atendendo as necessidades de informação de seus usuários;
IV. tratar tecnicamente a informação realizando a descrição física dos suportes informacionais 

(publicações impressas, eletrônicas e digitais) que compõem o acervo das Bibliotecas, 
proporcionando o controle patrimonial e acesso aos seus usuários para consulta e 
empréstimos;

V. propor a constituição da Comissão de Desenvolvimento de Coleções em cada biblioteca;
VI. executar outras atividades inerentes às bibliotecas, ou que venham a ser delegadas por 

autoridade competente.

Art. 193. São atribuições do Coordenador da Biblioteca Central e das Bibliotecas Setoriais:
I. gerenciar e executar as atividades relacionadas aos processos técnicos e administrativos para 

a sua respectiva biblioteca;
II. cumprir e fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pela Biblioteca Universitária;

III. propor a aquisição de móveis e equipamentos para a sua respectiva Biblioteca;
IV. zelar pelas instalações, mobiliário e equipamentos de sua respectiva Biblioteca;
V. elaborar e enviar relatórios das atividades desenvolvidas;

VI. interagir e representar a sua respectiva Biblioteca e pronunciar-se em nome dela perante os 
Centros de Ensino da UDESC;

VII. executar outras atividades inerentes às coordenadorias, ou que venham a ser delegadas por 
autoridade competente.

Art. 194. O Setor de Tratamento Técnico da Informação é subordinado à Coordenadoria da Biblioteca 
Central, com um Chefe designado pelo Reitor, ouvido o Coordenador da Biblioteca Central.

Art. 195. O Setor de Tratamento Técnico da Informação tem como finalidade realizar processamento 
técnico (catalogação, indexação e classificação) de materiais bibliográficos e especiais (impressos, eletrônicos e 
digitais) que integram o acervo da Biblioteca Central e biblioteca digital da UDESC.

Art. 196. Compete ao Setor de Tratamento Técnico da Informação:
I. exercer as atividades de catalogação, indexação e classificação das obras que compõem o 

acervo da Biblioteca Central;
II. executar outras atividades inerentes ao setor, ou que venham a ser delegadas por autoridade 

competente.



Art. 197. São atribuições do Chefe do Setor Tratamento técnico da informação:
I. gerenciar e executar as atividades relacionadas aos processos técnicos e administrativos do 

Setor de Tratamento Técnico da Informação;
II. prestar suporte técnico para a Biblioteca Central no desenvolvimento de atividades 

relacionadas ao tratamento técnico da informação;
III. executar outras atividades inerentes ao setor, ou que venham a ser delegadas por autoridade 

competente.

Art. 198. O Setor de informação e Apoio ao Usuário é subordinado à Biblioteca Central, com um chefe 
designado pelo Reitor, ouvido o Coordenador da Biblioteca Central.

Art. 199. O Setor de Informação e Apoio ao Usuário tem como finalidade prestar assistência ao usuário 
na busca de informações existentes nas Bibliotecas da UDESC e ou em outras instituições, bem como o 
desenvolvimento de ações para disseminação da informação e produção de novos conhecimentos.

Art. 200. Compete ao Setor de Informação e Apoio ao Usuário:
I. prestar orientações ao usuário proporcionando o acesso à informação tratada e armazenada 

na Biblioteca Central e outras instituições e manutenção e organização de seu acervo e 
espaço físico;

II. gerenciar as atividades de cadastro de usuários e empréstimos da Biblioteca Central;
III. capacitar usuários para a utilização de recursos disponíveis na Biblioteca Central, uso de 

métodos e técnicas para realização de pesquisa bibliográfica e aplicação de normas técnicas 
de documentação;

IV. prestar serviços de pesquisa e comutação bibliográfica;
V. promover a informação por meio de divulgação de novas aquisições e realização de eventos;

VI. executar outras atividades inerentes ao setor, ou que venham a ser delegadas por autoridade 
competente.

Art. 201. São atribuições do Chefe do Setor de Informação e Apoio aos Usuários:
I. gerenciar e executar as atividades relacionadas aos processos técnicos e administrativos 

desenvolvidos pelo Setor de Informação e Apoio ao Usuário;
II. prestar suporte técnico para a Biblioteca Central no desenvolvimento das atividades

relacionadas aos serviços de informação e apoio aos usuários;
III. executar outras atividades inerentes ao setor, ou que venham a ser delegadas por autoridade 

competente.

Art. 202. O Setor de Desenvolvimento de Coleções é subordinado à Biblioteca Central, com um chefe 
designado pelo Reitor, ouvido o Coordenador da Biblioteca Central.

Art. 203. O Setor de Desenvolvimento de Coleções tem por finalidade a formação de coleções da 
Biblioteca Central de acordo com os objetivos da Instituição, permitindo um processo de seleção sistematizado 
e consistente, propiciando o crescimento racional e equilibrado das diferentes áreas do acervo.

Art. 204. Compete ao Setor de Desenvolvimento de Coleções:
I. gerir o processo de aquisição, por meio de compra, doação e permuta, publicações 

(impressas, eletrônicas e digitais) para compor o acervo para a Biblioteca Central;
II. realizar a avaliação, ampliação, remanejamento e/ou descarte do acervo da Biblioteca 

Central, juntamente com a Comissão de Desenvolvimento de Coleções;
III. elaborar processo para efetivação de assinatura de periódicos;
IV. preparar e enviar materiais para encadernação e restauração;
V. realizar o controle patrimonial do acervo da Biblioteca Central;

VI. executar outras atividades inerentes ao setor, ou que venham a ser delegadas por autoridade 
competente.



Art. 205. São atribuições do Chefe do Setor de Desenvolvimento de Coleções:
I. gerenciar e executar as atividades relacionadas aos processos técnicos e administrativos 

desenvolvidos pelo Setor de Desenvolvimento de Coleções;
II. participar da comissão permanente de desenvolvimento de coleções da Biblioteca Central, 

proporcionando à mesma suporte às suas decisões;
III. prestar suporte técnico à Biblioteca Central no desenvolvimento das atividades relacionadas a 

aquisição e avaliação de coleções;
IV. executar outras atividades inerentes ao setor, ou que venham a ser delegadas por autoridade 

competente.

Art. 206. O Comitê Consultivo da Biblioteca Universitária tem a seguinte composição:
I. Coordenadoria da BU;

II. representantes das bibliotecas setoriais e Central.

Art. 207. O Comitê Consultivo da Biblioteca Universitária é órgão consultivo e tem por finalidade a 
avaliação e emissão de parecer sobre a elaboração de políticas referentes à padronização dos serviços e 
produtos para as Bibliotecas da UDESC.

Art. 208. Compete ao Comitê Consultivo da Biblioteca Universitária:
I. propor planos a serem submetidos às bibliotecas sobre a criação, agregação, incorporação, 

modificação ou extinção de serviços das bibliotecas;
II. analisar e implantar novas tecnologias de informação que venham contribuir para a melhoria 

e ampliação dos serviços das bibliotecas;
III. elaborar e revisar políticas, manuais e procedimentos de serviços para as bibliotecas;
IV. decidir a aplicação dos recursos obtidos mediante convênios e outros instrumentos firmados 

com fontes financiadoras externas;
V. analisar propostas sobre normas, diretrizes, padrões para as bibliotecas.

Parágrafo único. O funcionamento do Comitê Consultivo e as atribuições de seus membros serão 
definidos em Regimento Próprio.


