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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

Desafios da Direção 

• Gestão administrativa e de pessoal 
• Administrar orçamento e pleitear recursos 
• Promover qualificação da equipe 
• Delegar competências 
• Constituir comissões 
• Presidir conselhos e comissões 
• Representar a BU externamente 
• Prover cargos e funções 
• Lotar servidores na BU 
• Elaborar planejamento de atividades 
• Elaborar e aprovar documentos gerenciais 
• Propor diretrizes  
• Participar do Planejamento Estratégico  da UFSC 
• Entre outros... 

 

2 



Principais ações na gestão 
2016 - 2020 

Elencamos algumas ações com o objetivo 
de fazer um resgate histórico dos 
acontecimentos desta gestão. Foi um 
trabalho que envolveu toda equipe, com 
apoio incondicional da gestão BU 



Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2016 
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• 12/05 - Posse da diretora Roberta Moraes de Bem 

• 20/05 - Criação da Comissão de Comunicação e 
Marketing 

• 25/05 - Criação da Comissão de Concepção do 
Serviço de Suporte à Pesquisa e Gestão de Dados 
Científicos 

• 02/06 - Criação da Comissão de Tecnologia de 
Informação e Comunicação em Bibliotecas 

• 14/07 - Café com Tato 

• 14/09 - Criação da Comissão de Diagnóstico do 
Repositório Institucional da UFSC 

• Projeto de restruturação do Armazém da Referência 

• Formalização do Portal de Periódicos como um 
Serviço da BU/UFSC  



Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2016 
• 21/09 - Bom dia Biblioteca - Armazém como espaço de 

estudo e convivência 

• 28/09 - Assinatura do Regimento Interno da BU/UFSC 
reformulado, consolidando a BU como uma rede e 
vinculando todos os servidores a sua estrutura. 

• Ampliação do horário de atendimentos em todas as 
unidades e setores da BU/UFSC (incluindo a abertura 
da Biblioteca Central aos sábados. 

• Neste ano conseguiu-se a regulamentação da 
flexibilização da jornada de trabalho dos servidores da 
BU/UFSC para 30hs 

• Formalização de setores (Serviço de Portal de 
Periódicos, Serviço de Empréstimos, Serviço de 
Tratamento Físico e Serviço de Acessibilidade 
Informacional) e incorporação `BU de novas  bibliotecas 
(BSCCJ e a SLJS) e acervos, dispersos em unidades 
acadêmicas   
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2017 

• 24/02 - Bom dia Biblioteca - Memória 
Documental da BU/UFSC no RI/UFSC 

• 06/03 – Implantação do serviço 
BiblioCentros 

• 22/03 - Lançamento do livro "Entre 
estantes e entre tantos: histórias 
inusitadas da Biblioteca" com homenagem 
ao "Amigo da Biblioteca" 

• 27/03 - Bom dia Biblioteca - Folksonomia 
no catálogo da BU/UFSC 

• 30/03 – Institucionalização do Museu do 
Brinquedo da Ilha de SC, incorporando-o ao 
Setor de Coleções Especiais da BU/UFSC 

• 25/04 - I Workshop de Editoração de 
Periódicos Científicos UFSC 
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2017 

• 08/05 - Bom dia Biblioteca - 
Manual de Processos Técnicos 

• 30/05 - V  Ciclo de Debates 
Periódicos UFSC 

• 06/06 – Institucionalização do 
Serviço BU Publicações 

• 27/06 - Curso de Encadernação 
• 18/08 - Bom dia Biblioteca - 

Comissão de Comunicação e 
Marketing 

• 06/09 - Bom dia Biblioteca - 
Colecionismo na Biblioteca 

• 18/09 - I Seminário de Suporte à 
Pesquisa e Gerenciamento de 
Dados Científicos 
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2017 

• 11/10 - Criação da Comissão 
Permanente de Análises de 
Conteúdos de Informação 

• Out - Publicação do "Relatório de 
avaliação e diagnóstico do 
Repositório Institucional da UFSC" 

• 15/12 - I Encontro de Integração 
dos Servidores da BU/UFSC 

• 22/12 - I Café Coletivo "Pouso da 
Águia“ 

• Adesão à Rede Cariniana (Rede 
Brasileira de Serviços de 
Preservação Digital) 
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2018 
• 08/02 - Bom dia Biblioteca EaD 
• 05/04 - Revisão e atualização de Portaria que dispõe 

sobre o depósito legal de livros e periódicos da UFSC 
(incluindo em formato digital) 

• 02 – 04/05 – Realização do VI Ciclo de Debates 
Periódicos (tema Gestão Editorial: tendências e boas 
práticas) juntamente com o I Encontro Nacional de 
Portais de Periódicos  

• 08/06 – Revitalização do Jardim Interno da BC 
• 22/06 - Criação da Comissão de Plágio e Má Conduta 

em Pesquisa 
• 05/07 - Bom dia Biblioteca - Apresentação dos 

resultados da Comissão de Diagnóstico do 
Repositório Institucional da UFSC 
 

• Significativo aumento da presença digital da BU com 
a criação de conta com diversas séries no Instagram 
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2018 

• 29/08 – Criação da Comissão de 
Confiabilidade Informacional e 
Combate à Desinformação no 
Ambiente Digital 

• 31/10 - Criação da Comissão de 
Gestão de Projetos 

• 22/11 - Evento comemorativo dos 50 
anos da BU/UFSC com apresentação 
da nova logomarca da Biblioteca 

• 14/12 - II Encontro de Integração dos 
Servidores da BU/UFSC 

• Aquisição do Serviço de Busca 
integrada (Ebsco Discovery Service – 
EDS). 
 
Neste ano a gestão realizou uma série 
de visitas às Bibliotecas Setoriais 
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2019 

• 11/02 - Elaboração do Planejamento 
Estratégico da BU/UFSC (2019/2020) 

• 12/03 - Lançamento do livro "A 
construção de saberes: protagonismo 
compartilhado em serviços e inovações 
na Biblioteca Universitária da UFSC" 

• 15/05 – Criação da Comissão Permanente 
para Planejamento e Execução de 
Processos de Aquisição da Biblioteca 
Universitária 

• Criação do Plano de Contingência da BU/ 
UFSC; 

• Criação da Grife BU em parceria com a 
COEPAD 
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2019 

• 28/05 - Publicação da 
Resolução sobre a 
obrigatoriedade de depósito 
dos TCCs de Graduação no 
RI/UFSC 

• 31/07 - Bom dia Biblioteca - 
Comissão de Mapeamento 
de Processos 

• 01/08 - Implantação do novo 
trâmite para o recebimento 
das teses e dissertações da 
UFSC, sendo exclusivamente 
em formato digital  
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2019 

• 20/11 - Criação da Comissão de 
Gestão do Acervo da Biblioteca 
Central 

• 20/11 – Criação da Comissão Por 
uma BU Acessível (CABU) 

• III Edição do Concurso fotográfico 
da BU/UFSC 
 
 
Neste ano houve a criação de 
novos espaços na BC, a  sala de 
estudos coletivos e, em parceria 
com o CIN, a criação do Laborin II 
e do Laboratório de 
Aprendizagem.  
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

2020 

• III Encontro de Integração 
• Articulações para 

enfrentamento à pandemia 
• Inclusão de anexo no Plano de 

Contingência para contemplar 
as questões referente ao Covid-
19 

• Implantação de atendimento 
ao usuário por chat. 

• Em função da pandemia os 
servidores entraram em regime 
de teletrabalho, impondo 
novos desafios à gestão 
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

Roberta 

Agradecemos por assumir o desafio da direção da BU/UFSC.  
Você marcou a história da Biblioteca com a sua vontade, bom humor, 
competência e amor pelas coisas que faz.  
 
Seu estilo de liderança é exemplo e a sua gestão, inovadora.  
Contribuiu belamente para a manutenção da BU/UFSC como referência 
nacional. 
 
Sinta-se orgulhosa do trabalho desenvolvido. Sabemos que mesmo em 
meio a períodos turbulentos você se manteve receptiva às necessidades 
da equipe e lutando por todos.  
 
Que sua caminhada continue virtuosa!  
Boa jornada! 
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Biblioteca Universitária 
BU / UFSC 

 
“tem os que passam 

e tudo se passa 
com passos já passados 

 
tem os que partem 
da pedra ao vidro 

deixam tudo partido 
 

e tem, ainda bem, 
os que deixam 

a vaga impressão 
de ter ficado” 

 
(Alice Ruiz) 
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Esta é uma homenagem da  
Equipe BU/UFSC à diretora 

Roberta Moraes de Bem. 
 
 
 
 

OBRIGADO! 
 



Esta apresentação está licenciada com uma  
Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. 

Desde que atribua o devido crédito pela criação original, 
você tem o direito de: 

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em 
qualquer suporte ou formato; 

Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material 
para qualquer fim, mesmo que comercial. 

Como referenciar esta apresentação: 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. 
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA. Gestão 2016-2020. 
BU/UFSC: Florianópolis, 2019. 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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