
BIBLIOTECA CENTRAL 
 

A missão da Biblioteca Central Prof. Eurico Back - UNESC é 

promover com qualidade a recuperação de informações bibliográficas, com 

enfoque no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

associando tecnologias e atendimento humanizado. O acervo está arranjado 

por assunto de acordo com a classificação decimal de DEWEY-21ª ed, e 

catalogado de forma descritiva, obedecendo ao código de catalogação Anglo-

Americano. 

 

Estrutura Física 

 

O prédio onde a Biblioteca Central Professor Eurico Back - UNESC 

está instalada possui uma área física de 1.174,55m², assim distribuído: área de 

leitura - 407,09m², área de acervo – 485,71m² e outros - 281,75m². Os setores 

Tratamento da Informação e Comutação Bibliográfica ocupam uma área de 

49m2, o guarda volumes uma área de 49m2, fora da Biblioteca, porém no 

mesmo prédio. Para otimizar os recursos, o setor de restauração foi transferido 

para o CEDOC – Centro de Documentação, instalado numa área de 300m2. 

Para atender as necessidades dos usuários, a biblioteca dispõe de uma sala 

para estudo individual, com capacidade para 33 assentos e seis salas para 

estudo em grupo, com capacidade para 56 assentos, que são agendadas, 

inclusive para orientação de TCC. Possui também uma sala equipada com 

scanner e computador com acesso a Internet e com o software Virtual Vision 

(um leitor de tela), além de acervo para usuários portadores de deficiência 

visual. Todas as salas possuem ar condicionado e iluminação adequada. O 

acervo de livros e periódicos (revistas, jornais, boletins, almanaques, etc.) está 

armazenado em estantes de aço, com 5 bandejas duplas e base fechada. Na 

cor cinza e tamanho padrão, 200cm x 100cm x 55cm (altura, largura e 

profundidade). A videoteca está instalada num espaço de 13,23m2, sendo as 

fitas de vídeo também armazenadas em estantes de aço, com 5 bandejas 

duplas na cor cinza e tamanho padrão, 200cm x 100cm x 55cm (altura, largura 

e profundidade), próprias para fitas VHS. Os mapas acondicionados 



individualmente em saquinhos de tecido, devidamente identificados ficam na 

mapoteca, com livre acesso ao usuário. 

 

Política de Articulação com a Comunidade interna 

 

Mantém contato direto com os coordenadores dos cursos de 

graduação e pós-graduação, Latu Sensu e Stricto Sensu, no que se refere aos 

assuntos que envolvam a Biblioteca, bem como sobre aquisição das 

bibliografias básicas e complementares que atendem o projeto político 

pedagógico dos cursos. 

Disponibiliza os sumários on-line das revistas assinadas pela 

Biblioteca. Informa, por e-mail, o corpo docente e discente senhas de bases de 

dados online em teste, além de divulgar no mural existente na página da 

Biblioteca, www.unesc.net/biblioteca. 

Os serviços de empréstimo, renovação e reserva de material 

bibliográfico oferecido a comunidade interna, estão descritos no Regulamento 

da Biblioteca. 

 

Política de Articulação com Comunidade externa 

 

A Biblioteca está aberta à comunidade externa e oferecendo 

consulta local ao acervo, bem como serviços de reprografia, cópia de 

documentos acessados em outras bases de dados e comutação bibliográfica. 

Disponibiliza atualmente para consulta à Internet, onde os usuários da 

comunidade externa podem agendar horário. O tempo é de 1h diária a cada 

duas vezes por semana. 

 

Descrição das Formas de Acesso 

 

É de livre acesso às estantes e está aberta ao público de 2ª a 6ª 

feira das 7h30 às 22h40 e sábado das 8h00 às 17h00, conforme Regulamento 

da Biblioteca. 

 



Acervo Bibliográfico Específico 

 

Para fazer com que todos os alunos tenham acesso à bibliografia 

básica estipulada em cada disciplina, a Biblioteca adota o sistema de consulta 

local, conforme Regulamento. 

 

Informatização 

O acervo (livros, monografias de pós-graduação, dissertações, 

teses, periódicos e multimeios), e os serviços (processamento técnico, consulta 

a base local, empréstimo – materiais bibliográficos e chaves dos guarda-

volumes, renovação, devolução e reserva), estão totalmente informatizados 

pelo programa PERGAMUM, programa este desenvolvido pelo Centro de 

Processamento de Dados da PUC/Paraná. Pela Internet o usuário pode fazer o 

acompanhamento da data de devolução do material bibliográfico, além de 

poder efetuar a renovação e reserva. 

Para consulta ao acervo local, disponibiliza 10 computadores, onde 

é possível também efetuar a reserva e a renovação dos materiais 

bibliográficos. A Biblioteca está equipada com sistema anti-furto. Além da base 

de dados local, a Biblioteca possui a assinatura das seguintes bases de dados 

on-line: Academic One File, Environment Complete e UpToDate. 

 

Convênios 

 

• IBGE – Convênio de Cooperação Técnica. Anexo A. 

• Câmara Setorial de Bibliotecas do Sistema ACAFE, realizando intercâmbio 

   com as demais instituições de ensino do estado. Anexo B. 

• Empréstimo entre as Bibliotecas do Sistema Acafe e UFSC. Anexo B. 

• Rede Brasileira de Psicologia – ReBaP, coordenado pelo Instituto de 

  Psicologia da USP. Anexo C. 

• Acordo de Cooperação Técnica – IBICT/CCN. Anexo D. 

• Bireme. Anexo E. 

• Grupo de Bibliotecários em Ciência da Saúde – GBICS. 

• RAEM – Rede de Apoio a Educação Médica. 



• SINBAC – Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema Acafe. 

• Comutação Bibliográfica 

 

Programas 

 

Os programas de apoio oferecidos aos usuários são: visita 

orientada, orientação quanto à normalização de trabalhos acadêmicos, 

capacitação para acesso às bases de dados local e virtual, catalogação na 

fonte e comutação bibliográfica, conforme Regulamento anexo. Para utilizar os 

serviços de comutação bibliográfica, esta biblioteca encontra-se cadastrada no 

Ibict e na Bireme. Para os estagiários e funcionários, é oferecido, 

semestralmente, capacitação envolvendo: qualidade no atendimento ao usuário 

de bibliotecas, relacionamento interpessoal e base de dados. 

 

 


