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Bibliotecária 



Biblioteca Universitária (BU) 
MISSÃO: 

Prestar serviços de informação à comunidade universitária para contribuir com a construção do 
conhecimento e o desenvolvimento da sociedade. 
 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS: 

 
Campus Florianópolis 
 
 BSCA – Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação 
 BSCCA – Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Agrárias 
 BSCED – Biblioteca Setorial do Centro de Educação 
 BSCCS – Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde  
 BSCFM – Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Físicas d Matemáticas 
 BSCCJ –  Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Jurídicas 
 SLJS – Sala de Leitura José Saramago 
 
Demais Campi 
 BSARA – Biblioteca Setorial do Campus de Araranguá 
 BSBLU – Biblioteca Setorial do Campus de Blumenau 
 BSCUR – Biblioteca Setorial do Campus de Curitibanos 
 BSJOI – Biblioteca Setorial do Campus de Joinville 



Setor de Coleções Especiais 
LOCALIZAÇÃO: o setor de Coleções Especiais  está localizado no andar superior da Biblioteca 
Central e conta com aproximadamente 1.400m2.   
 
ACERVO: Divide-se em nove coleções, a saber: 
 
• Coleção Especial de Santa Catarina (CESC) – Reúne publicações de acordo com os 

seguintes critérios: a) autores catarinenses, independente do assunto; b) publicações 
sobre o Estado de Santa Catarina independente de responsabilidade (autor pessoa, autor 
evento, autor entidade). 
 

• Coleção Especial de Publicações da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPU) – 
Reúne publicações que contribuam para a preservação da memória institucional da UFSC 
de acordo com os seguintes critérios: a) livros, em meio físico ou digital, publicados pela 
Editora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); b) livros e periódicos, em meio 
físico ou digital, publicados pelas unidades acadêmicas e administrativas da UFSC. 
 

• Coleção Especial de Teses e Dissertações (CETD) – Teses e dissertações produzidas na 
UFSC e/ou elaboradas por professores e servidores da UFSC em cursos no Brasil ou no 
exterior. 

 
 
 
 



Setor de Coleções Especiais 
• Coleção Especial de Obras Raras (CEOR) – Obras raras segundo os critérios de raridade do 

Plano Nacional de Obras Raras (Planor) da Biblioteca Nacional. Em geral, são àquelas 
publicadas até 1890. O registro bibliográfico é compartilhado também no catálogo CPBN 
(Catálogo do Patrimônio Bibliográfico Nacional) da Biblioteca Nacional.   
 

• Coleção Especial de Raridades (CER) - Coleção de obras raras e especiais, nacionais e 
estrangeiras, segundo os critérios definidos na Política de Seleção, Preservação e 
Conservação da Coleção de Obras Raras na BU/UFSC. São obras dos séculos XX e XXI com 
caráter de unicidade como dedicatórias, autógrafos, ex dono, entre outros.  
 

• Coleção Especial Raridades Catarinenses (CERC) - Coleção de obras raras e especiais de 
Santa Catarina, segundo os critérios definidos na Política de Seleção, Preservação e 
Conservação da Coleção de Obras Raras na BU/UFSC. São, em sua maioria, obras dos 
séculos XX e XXI com caráter de unicidade como dedicatórias, autógrafos, ex dono, entre 
outros. Possui uma seção documental chamada ACOM – Acervo Catarinense de Originais 
Manuscritos formado de manuscritos de importância histórica, como a coleção contendo 
mais de quatrocentos documentos da correspondência do Ouvidor da Comarca do 
Desterro entre os anos de 1770 e 1780 e um conjunto significativo de correspondências 
das colônias alemãs e italianas em Santa Catarina no século XIX. 

 

http://portal.bu.ufsc.br/files/2014/11/CriteriosSelecaoObrasRaras.pdf
http://portal.bu.ufsc.br/files/2014/11/CriteriosSelecaoObrasRaras.pdf


Setor de Coleções Especiais 
 
• Coleção Especial de Material Cartográfico (CEMC) – Material cartográfico de Santa 

Catarina, do Brasil e do Mundo. 
 

• Coleção Especial de Audiovisual (CEAV) – Coleção de multimeios, gravações de dados, 
áudio e vídeo, em CDs (CompactDisc), DVDs (Digital VersatileDisc) e VHS (Video Home 
System). 
 

• Coleção Especial de Material Iconográfico (CEMI) – Fotografias impressas, e 
em slides (negativos e diapositivos) com fundo histórico e cultural, microformas 
(microfilmes e microfichas) de documentos históricos e periódicos, destacando-se a 
coleção dos jornais publicados em Santa Catarina no século XIX, Diário Oficial da União, 
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dentre outros.  

 
 
 
 
 



Setor de Coleções Especiais 
 
COMPETE AO SETOR: 
 
 Prestar atendimento ao usuário/pesquisador; 
 Promover o acesso às coleções; 
 Promover a preservação e a conservação das coleções; 
 Gerenciar os espaços para eventos disponibilizados à comunidade universitária; 
 Coordenar às atividades culturais na BC; 
 Realizar eventos científicos e culturais; 
 Realizar exposições na BC; 
 Outras atividades inerentes. 
 
 



Setor de Coleções Especiais 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO SETOR: 
 
 De segunda à sexta-feira das 7h30min às 22h 
 Sábado das 8h às 20h. 
 
FORMA DE ACESSO: Boa parte das coleções especiais são de acesso restrito (CEPU, CEOR, 
CER, CERC, CEMI). O usuário somente poderá acessá-las acompanhado de um funcionário 
autorizado, visto que estas coleções ficam localizadas em uma sala chaveada. 
As coleções de acesso restrito são disponibilizadas somente para consulta local, sendo a 
única forma de reprodução permitida a captura de imagens da obra por meio de 
fotografia sem flash, respeitando a Lei de Direitos Autorais.  
Após localização do material, o usuário é encaminhado para uma sala específica (Sala 
Anita Garibaldi) para consulta à esses materiais. 
O material somente poderá ser manuseado com a utilização de luvas, que são oferecidas 
pelo Setor. 
 
As demais coleções, que são de acesso livre, estão localizadas no salão.  
 
 
 
  



Sala de consulta ao acervo 



Acervo raro e/ou especial 



Exposição Raras Por quê? 



Manuscritos raros Sec. XIX 



Livros raros 



Enciclopédia rara 



Periódicos raros 



Contato 

E-mail: joana.felicio@ufsc.br 

Telefone: (48) 3721-2465 

Site: http://portal.bu.ufsc.br/ 
 

http://portal.bu.ufsc.br/

