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APRESENTAÇÃO DO SIBIUN 

 
Sibiun é composto por onze Bibliotecas e possui pontos de serviço pelos campi onde a Univali está localizada. Conheça os 

horários de funcionamento e contatos: 
 
 
Coordenação de Biblioteca da Vice-Reitoria de Graduação 
Cristiani Regina Andretti - CRB 14/567 
(47) 3341-7750  
andretti@univali.br 
 
Biblioteca Central Comunitária - Campus Itajaí 
Segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h30 e Sábado das 9h às 18h 
(47) 3341-7547  
sibiun-comunicacao@univali.br 
 
Biblioteca do CCS - Campus Itajaí 
Segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h30 
(47) 3341-7867 
biblioteca.ccs@univali.br 
 
Biblioteca Setorial de Odontologia - Campus Itajaí 
Segunda a sexta-feira das 8h às 21h 
(47) 3341-8125 
biblioteca.odonto@univali.br 
 
Biblioteca - Campus Balneário Piçarras 
Segunda a sexta-feira das 13h30 às 22h30 
(47) 3345-2020 - Ramal: 2206 
biblioteca.pic@univali.br 

Biblioteca Comunitária - Campus Balneário Camboriú 
Segunda a sexta-feira das 8h às 22h e Sábado das 9h às 13h 
(47) 3261-1278 
biblioteca.bc@univali.br 
 
Biblioteca - Campus Tijucas 
Segunda a sexta-feira das 9h às 12h e 13h às 22h 
(48) 3345-3207 
biblioteca.tj@univali.br 
 
Biblioteca Comunitária - Campus Centro - Biguaçu 
Segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h30 
(48) 3279-9735 
biblioteca.big@univali.br  
 
Biblioteca - Campus Kobrasol - São José 
Segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h. 
(48) 3332-2001 
biblioteca.sj@univali.br 
 
Biblioteca Comunitária - Campus Florianópolis 
Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 22h 
(48) 3332-2516 
grasieti@univali.br 

 

mailto:grasieti@univali.br
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1 ACESSO ÀS BIBLIOTECAS 
 

Livre aos alunos, egressos, professores e funcionários da Fundação Univali e suas mantidas; integrantes dos cursos a ela 
conveniados; professores da Secretaria de Educação dos Municípios de Itajaí, Balneário Camboriú e Biguaçu; servidores do Município de 
Itajaí e comunidade em geral.  

Os serviços oferecidos estão diferenciados por grupos de usuários. 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Alunos ativos da educação 
infantil, ensino fundamental e 
médio, graduação, EAD, NELLE; 

professores da Secretaria de 
Educação dos Municípios de 
Itajaí, Balneário Camboriú, 
Biguaçu, e servidores do 

Município de Itajaí. 

Funcionários e professores ativos 
da Fundação Univali, alunos 

ativos de pós-graduação. 

Alunos egressos e funcionários 
aposentados da Fundação Univali. 

Comunidade. 

 
 

2 CADASTRO PARA USO DAS BIBLIOTECAS 
 

 Vínculo com a Fundação Univali ou com as Prefeituras Municipais de Itajaí, Balneário Camboriú e Biguaçu. 

 Documento de identificação oficial: RG, identidade funcional, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de 
habilitação e passaporte. 

 Comprovante de residência. * 

 Comprovante de vínculo empregatício: holerite atualizado ou carteira de trabalho. * 

 Senha de 4 a 6 dígitos numéricos. ** 
 

* Exceto alunos e funcionários ativos Univali. 
** Em caso de esquecimento, deverá apresentar documento de identificação para criar nova senha. 
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3 LOCALIZAÇÃO DO ACERVO NA ESTANTE 

 
Para busca e localização de uma informação, o usuário tem como suporte a Classificação Decimal Universal - CDU e o Sistema 

Pergamum. 
O acervo do Sibiun está organizado de acordo com a CDU. São afixadas as identificações nas laterais das estantes indicando as 

classes e assuntos que ali se encontram. 
 

Classificação Decimal Universal - CDU 

Classe Assunto 

0 Generalidades. Ciência e conhecimento. Ciências da informação. Informática. Documentação. Biblioteconomia. 

1 Filosofia. Psicologia. 

2 Religião. Teologia. 

3 Ciências sociais. Sociedade. Política. Economia.  Comércio.  Direito. Seguro. Educação.  Folclore. Estatística. 

4 Classe vaga.  

5 Matemática. Ciências naturais. Ciências puras. 

6 Ciências aplicadas. Medicina. Saúde. Tecnologia. Agricultura. Cozinha. Culinária. 

7 Belas artes. Arquitetura. Música. Design. Recreação. Turismo. Esportes.  Jogos. 

8 Linguagem. Língua. Linguística. Filologia. Literatura. 

9 Geografia. Biografia. História. 
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Os livros estão organizados nas estantes em ordem crescente pelo número de chamada, de cima para baixo, da esquerda para 
direita, de acordo com o assunto ao qual se refere, partindo do geral para o mais específico. 
 

Ordem de Organização do Número de Chamada 

Etiqueta Descrição 

198 Número que corresponde ao assunto da obra na tabela de classificação CDU. 

D86a Número do Cutter (Letra inicial do sobrenome do autor sucedido pelo número correspondente a este e a primeira 
letra do título). 

28 ed. Número da edição.  

AG Identificação do tipo de obra. 

V.1 Volume da obra. 

 

Ordem na Estante 

1º 198 D86a 

2º 37 D40 

3º 7 D100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenção: 
Ao retirar o livro da estante, deixar na mesa ou devolver no balcão de empréstimo. Caso não consiga encontrar o livro na estante, procure 
auxílio de um colaborador da biblioteca. 
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4 SERVIÇO DE REFERÊNCIA 

 
4.1 Consulta on-line ao acervo 
 

Acesso ao sistema Pergamum e pesquisa de todo acervo, disponível nas bibliotecas do Sibiun.  Acesse clicando aqui. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Todos os Grupos. Todos os Campi. 

 
 
4.2 Biblioteca virtual 
 

Consulta aos links, sites, portais e home pages com conteúdos científicos nas diversas áreas do conhecimento. Clique aqui e confira. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Todos os Grupos. Todos os Campi. 

 
 
4.3 Consulta a base de dados 
 

 Acesso aos textos completos e resumos de artigos, teses e dissertações, anais de congresso, além de outros materiais disponíveis 
pela Capes e Ebsco, além do Portal Usefashion*. 

 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Todos os Campi.     

 
* Somente em Balneário Camboriú 
 
 
 

http://siaibib01.univali.br/pergamum/biblioteca/index.php
https://intranet.univali.br/intranet/PortalAluno/pergamum/bibVirtualConsulta_lst.php
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4.4 Consulta aos E-books 
 

Acesso aos E-books (livros eletrônicos) da editora Elsevier em diversas áreas do conhecimento. Clique aqui para acessar. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Todos os Campi. 

 
 
4.5 Capacitação de usuários 
 

As capacitações têm por objetivo divulgar os serviços e recursos oferecidos pelo Sibiun. Clique aqui, e solicite um agendamento 
descrevendo qual o tipo de capacitação que deseja receber. 

 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Todos os Campi. 

 
 
4.6 Comutação bibliográfica 
 

Acesso aos periódicos técnico-científicos, teses e dissertações, anais de congressos nacionais e internacionais, relatórios técnicos e 
partes de documentos (capítulos de livros), desde que sejam autorizados pela Lei de Direitos autorais. Clique aqui para maiores 
informações. 

 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1 e 2. Todos os Campi. 

 
 
 
 
 

http://siaibib01.univali.br/pergamum/biblioteca/index.php
http://www.univali.br/vida-no-campus/biblioteca/capacitacao-de-usuarios/Paginas/default.aspx
http://www.univali.br/vida-no-campus/biblioteca/comutacao-bibliografica/Paginas/default.aspx
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4.7 Pesquisa bibliográfica 
 

Serviço de busca e recuperação da informação, oferecido aos professores pesquisadores, mestrandos e doutorandos da Univali 
que necessitam de levantamento bibliográfico em teses, dissertações e artigos voltados a área de interesse. Para maiores informações 
clique aqui. 

 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupo 2.  Todos os Campi. 

 
 
4.8 Orientação bibliográfica 
 

Serviço para esclarecer dúvidas em relação à normalização de trabalhos técnico-científicos de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Todos os Campi. 

 
 
4.9 Visita orientada 
 

A visita orientada tem como objetivo apresentar a biblioteca ao usuário; acervo, recursos, setores e serviços prestados. Solicite 
mediante agendamento.  
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Todos os Grupos. Todos os Campi. 

 
 
 
 

http://www.univali.br/vida-no-campus/biblioteca/pesquisa-bibliografica/Paginas/default.aspx
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5 OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS 
 
5.1 Empréstimo 
 

As obras estão disponíveis para empréstimo em qualquer biblioteca do Sibiun. Quando se tratar, porém, de obras raras, jornais, 
normas da ABNT, obras de arte, e peças do acervo permanente da Modateca, o usuário poderá efetuar somente consultas internas.  

 

Tipo de Obra Identificação Descrição 

Acervo Geral AG Livros de técnicos científicos e materiais adicionais. 

Literatura LT Livros de literatura e materiais adicionais. 

Literatura Cinzenta LC Teses, dissertações, monografias e projetos materiais adicionais. 

Modateca MT Acessórios, objetos, vestuário e calçados. 

Multimeios ML CD, DVD, VHS e materiais adicionais. 

Periódicos PER Jornais, revistas e materiais adicionais. 

Obras de Referência RF Anais, dicionários, enciclopédias, guias, entre outros. 

Tarja Vermelha __ Exemplar de consulta local. 

 

Tipo de Obra Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 Quantidade Prazo Quantidade Prazo Quantidade Prazo 

Acervo Geral 10 10 dias 10 20 dias 2 10 dias 

Literatura 10 10 dias 10 20 dias 2 10 dias 

Literatura Cinzenta 10 10 dias 10 20 dias 2 10 dias 

Modateca 3 1 dia 3 1 dia 3 1 dia 

Multimeios 5 10 dias 5 20 dias 2 10 dias 

Periódicos 10 1 hora 10 1 hora 2 1 hora 

Obras de Referência 10 1 dia 10 1 dia 2 1 dia 

Sacolas sustentáveis 1 1 dia 1 1 dia 1 1 dia 

Tarja Vermelha 10 1 hora 10 1 hora 2 1 hora 
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Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Todos os Campi. 

 
Atenção: 
Sempre deve ser verificado o estado físico das obras. Ao ser detectado páginas faltantes, rasuras em demasias ou outras anormalidades, 
deverão ser imediatamente comunicado a um funcionário da Biblioteca. 
 
 
5.2 Devolução 
 

As obras poderão ser devolvidas em qualquer biblioteca do Sibiun, com exceção das obras com tarja vermelha e os periódicos.  
É cobrada multa de caráter educativo para os materiais não devolvidos no período estipulado, prevista no Contrato de Prestação 

de Serviços Educacionais. 
O valor relacionado a cada item varia de acordo com o tipo de empréstimo, pode ser diário ou por hora. São considerados dias 

corridos, inclusive sábados, domingos e feriados. 
O usuário que excede o limite de multa acumulada tem os serviços de empréstimo e renovação de obras suspensos, e impede a 

realização de alguns procedimentos de caráter administrativo, sendo liberado somente após a regularização integral dos débitos. 
Os débitos podem ser pagos via boleto, nas agências bancárias e casas lotéricas ou envio da multa para a mensalidade desde que 

não possua bolsa ou financiamento integral. 
Em caso de perda ou extravio de obras, o usuário deve comunicar imediatamente a biblioteca. Há um prazo para a reposição do 

exemplar da mesma edição ou mais recente, ou substituí-la por outra de conteúdo semelhante, indicada por um bibliotecário do Sibiun.  
Caso seja constatado dano irreparável ao exemplar, causado pelo usuário, este deve fazer a reposição do material. 

 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Todos os Campi. 
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5.3 Renovação 
 

As obras poderão ser renovadas ilimitadamente, se não houver reserva, atraso, multa que exceda o limite ou afastamento da 
instituição ou biblioteca, da seguinte forma:  

 Em qualquer biblioteca do Sibiun, com exceção das obras de referência e peças da modateca;  

 Pela Internet em “Acesso ao usuário”;  

 Com seu smartphone ou tablet com o aplicativo Pergamum Mobile.  
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Todos os Campi. 

 
 
5.4 Reserva 
 

A obra que estiver em situação de empréstimo, poderá ser reservada em qualquer biblioteca do Sibiun ou pela Internet. 
Permanece reservada por dois dias contados após a devolução do usuário anterior e deve ser retirada na biblioteca que a obra pertence. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Todos os Campi. 

 
 
5.5 Serviço de empréstimo interbibliotecas – SEIB 
 

Se o material desejado não for encontrado na biblioteca do campus que o usuário estuda, é possível solicitá-lo as demais 
bibliotecas do Sibiun, desde que esteja disponível. O material é retirado na biblioteca indicada para o recebimento em 5 a 10 dias, e ficará 
reservado por 15 dias após o recebimento. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3.  Todos os Campi. 
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5.6 Consulta local 
 
 Os usuários têm livre acesso às estantes para consulta ou pesquisa local do acervo físico formado por livros de literatura, técnicos 
científicos, literatura cinzenta, multimeios, periódicos/revistas e obras de referência. Depois de utilizar as obras, deve deixá-las em cima 
da mesa. 
 Quanto ao acervo digital, alguns são de acesso livre e outros são de acesso restrito e os usuários devem solicitar a senha ao 
funcionário. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Todos os Grupos*. Todos os Campi. 

  
* Acervo digital com senha para os grupos 1 e 2. 
 
 
5.7 Ação cultural 
 

Ações destinadas a promover arte, cultura e lazer a comunidade acadêmica e a comunidade em geral. Com diversas atrações 
como: teatro, hora do conto, música, mesa literária, mostra de trabalhos acadêmicos, bookcrossing, exposição de obras de arte, entre 
outros. Além de parcerias com ONGs, institutos de pesquisa, museus e diversas entidades culturais. Para maiores informações clique aqui. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Todos os grupos. Todos os Campi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univali.br/vida-no-campus/biblioteca/acao-cultural/Paginas/default.aspx
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5.8 Salas multiuso 
 

Salas disponibilizadas com diversas mídias para a realização de eventos acadêmicos e culturais como: capacitação, curso, debate, 
defesa e/ou qualificação de tese, dissertação e trabalho de conclusão de curso, filme entre outros. Consulte no balcão de empréstimos o 
regulamento de uso das salas multiuso. 

 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Itajaí, Balneário Camboriú e Biguaçu. 

 
 
5.9 Salas de estudo 
 

Salas destinadas para estudo em grupo ou individual. Consulte no balcão de empréstimos o regulamento de uso das salas de 
estudo. 

 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Todos os grupos. Itajaí, Balneário Camboriú, Biguaçu, Florianópolis, Kobrasol e Tijucas. 

 
 
5.10 Cabines de estudos 
 

Espaços destinados para estudo e leitura individual. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Todos os grupos. Itajaí, Balneário Camboriú, Florianópolis, e Kobrasol. 
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5.11 Laboratório de informática 
 
 O laboratório de informática oferece aos seus alunos a infraestrutura e o suporte para propiciar melhores condições para o 
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, aprimoramento do conteúdo aplicado nas aulas e desenvolvimento de projetos e pesquisas. É 
um serviço de uso individual. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Itajaí. 

 
 
5.12 Wireless 
 

Disponibilização de Wi-Fi nas bibliotecas. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1 e 2. Todos os Campi. 

 
 
5.13 Pergamum Mobile 
 

Para pesquisar, reservar ou renovar as obras pelo seu smartphone ou tablet acesse o aplicativo Pergamum Mobile disponível na 
página da Biblioteca clique aqui. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Todos os Campi. 

 
 
 
 
 

http://siaibib01.univali.br/pergamum/mobile/
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5.14 Terminal de autoatendimento 
 

Para realizar empréstimo e devolução de material, sem precisar se dirigir ao balcão de empréstimo, utilize o Terminal de 
Autoatendimento que está localizado na entrada da Biblioteca Central Comunitária – Campus Itajaí. 
 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3. Itajaí. 

 
 
5.15 Modateca 
 

Acervo composto por produtos, materiais e imagens relacionados ao processo de pesquisa, produção, uso e comercialização de 
artigos têxteis e de moda no Brasil e, principalmente Santa Catarina. 

Peças catalogadas no sistema Pergamum, disponibilizando descrições técnicas e imagens digitais das mesmas. Clique aqui para 
maiores informações. 

 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3 Balneário Camboriú. 

 
 
5.16 Sacolas Sustentáveis 
 

Sacolas confeccionadas por reaproveitamento de Banners. Projeto realizado em parceria com o Ateliê Solidário do Curso de Moda 
da Univali. 

 

Este serviço está disponível para:              Disponível em: 

Grupos 1, 2 e 3 Balneário Camboriú 

 
 
 

http://www.univali.br/vida-no-campus/biblioteca/modateca/Paginas/default.aspx
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6 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O ambiente da Biblioteca é destinado ao estudo, à consulta e à pesquisa, por isso a fala deverá ser discreta. São proibidas as 
seguintes atividades: fumar, jogar (exceto jogos educativos), lanchar, circular com animais (exceto cão guia), usar objeto ou aparelho que 
perturbe o ambiente, realizar pinturas, recortes e colagens. O acervo da Biblioteca poderá ser fotocopiado parcialmente, de acordo com a 
Lei n.º 9.610, de 19/02/98, que trata dos direitos autorais, consulte aqui. Confira aqui o regulamento completo de uso das bibliotecas. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm
http://www.univali.br/vida-no-campus/biblioteca/Documents/009-CONSUN-CaEn-09.pdf

