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Contexto

Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 

❑ A Fundação Catarinense de Cultura (FCC), pessoa jurídica de direito público, foi
criada oficialmente em 24 de abril de 1979 pelo Decreto Estadual nº 7439. Tem
como missão valorizar a cultura por meio de ações que estimulem, promovam e
preservem a memória e a produção artística catarinense. Está vinculada à
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL).

❑ Tem sob sua responsabilidade o Teatro Alvaro de Carvalho (TAC), o complexo
cultural do Centro Integrado de Cultura (CIC). Administra também a Casa da
Alfândega, a Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, o Museu
Histórico de Santa Catarina, o Museu Etnográfico Casa dos Açores (em Biguaçu),
o Museu Casa de Campo Governador Hercílio Luz (em Rancho Queimado) e o
Museu Nacional do Mar - Embarcações Brasileiras (em São Francisco do Sul).



Contexto

Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 

❑ A Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina foi criada em 31 de

maio de 1854, pelo presidente da província, João José Coutinho,

através da Lei nº 573, mas somente em 09 de Janeiro de 1855 é que

foi oficialmente inaugurada.

❑ Desde 1999, funciona como Depósito Legal, através da Lei nº 11.074,

de 11 de janeiro, que sacramenta a obrigatoriedade de editoras e

escritores catarinenses de doar um exemplar de cada obra impressa

para o seu acervo.



Contexto

Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 

❑ Está localizada na área central de

Florianópolis, na Rua Tenente Silveira,

nº 343. (próximo ao Terminal de

Integração do Centro – TICEN)

❑ O horário de funcionamento é de

segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e

aos sábados, das 8h às 11h45min.
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Contexto

Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 

❑ Operando no prédio atual desde 1979, a Biblioteca Pública do Estado de Santa

Catarina conta com um acervo formado por títulos de diversas áreas do

conhecimento, além de uma coleção de periódicos e uma de obras raras.

❑ Seu acervo foi inicialmente composto por 474 volumes, todos oriundos de

doações particulares.

❑ Atualmente conserva um acervo de mais de 115 mil volumes, distribuídos nos

quatro andares do prédio. Possui ainda a Hemeroteca Digital Catarinense.

❑ O serviço de empréstimo se iguala em todos os setores da BPSC, (com exceção

do de Obras Raras), todos os livros são passíveis de empréstimo domiciliar,

reserva e renovação.



Descrição e locais do Acervo

❑ Térreo:      Divisão Infantojuvenil

Possui um acervo que inclui clássicos da literatura

brasileira e internacional; oferece serviços de consulta

bibliográfica orientada; possui Gibiteca, com variados

títulos de histórias em quadrinhos; oferece contação

de histórias, projeções de filmes e espetáculos (Projeto

"Biblioteca Pública: leituras, contos e fantasias“ -

DBI/Udesc)
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Descrição e locais do Acervo

❑ 2º Andar:    Setor Obras Gerais, Literatura, Periódicos e Braille 

É considerado o setor de maior movimento da Biblioteca. Oferece

atendimento ao usuário, orientações para estudos, pesquisas e

consulta ao acervo.

O acervo é composto de enciclopédias, dicionários e livros didáticos,

bem como material de referência e acervo geral.

O setor Braille oferece atendimento qualificado aos portadores de

deficiência visual. Possui livros falados (gravados em fitas cassete e

CDs), livros e máquinas de escrever em Braille.

Imagens 4 e 5
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Descrição e locais do Acervo

❑ 3º Andar: Setor de Santa Catarina e Obras Raras.

Este setor tem por finalidade organizar e conservar de maneira

apropriada os materiais raros, antigos e acervos notório. Possui

também uma das mais valiosas coleções referentes à memória

catarinense.

Abriga obras produzidas entre os Séc XVII e XX. Guarda

preciosidades como, o Repertório das Orientações e Leis do Reino

de Portugal datado de 1643 e o exemplar nº 1, de “O Novo Íris”, o

primeiro jornal catarinense, datado de 1850.

Imagem 6
Fonte: Site  Fundação Catarinense de Cultura (2018?)                                



Agora vamos ao que interessa!!!

Serviço de Atendimento ao 

Usuário



Objetivos 

❑ Apresentar quais os tipos de

atendimento ao usuário a Biblioteca

Pública de Santa Catarina oferece;

❑ Apresentar como se dá o processo de

contato e retorno ao usuário.

Imagem 1
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Ferramentas de Pesquisa

❑ Primeiramente buscamos o contato telefônico da Biblioteca Pública do 

Estado de Santa Catarina, através da internet; 

❑ Entramos em contato por telefone e agendamos uma conversa com a 

responsável pela biblioteca;

❑ Foi elaborado um roteiro (em anexo) para ser utilizado como base, em 

entrevista com a bibliotecária Patrícia Karla Firmino, administradora da 

biblioteca.



Resultados

Existem 5 métodos de comunicação/informação  entre a biblioteca e o usuário:

1. Ouvidoria Geral do estado - Canal oficial de Atendimento - Fone: 0800-6448500;

2. Telefônico – Diretamente com a biblioteca - Fone: (48) 3665-6431;

3.E-mail: biblio@fcc.sc.gov.br;

4. Página no Facebook - https://www.facebook.com/bibliotecapublicadesc;

5. Presencial – Diretamente na biblioteca.









Processo contato/retorno do usuário

Pelo canal oficial o tempo de espera, a partir do momento que o 

usuário entra em contato com a ouvidoria, até o feedback é de 5 dias.

Biblioteca FCC

SOLOuvidoria

Usuário

Usuário Ouvidoria

SOLFCC

Biblioteca



Análise e Conclusão

❑ Segundo a administradora da biblioteca o canal de comunicação mais 

utilizado é o e-mail, e a maioria dos usuários que entra em contato é 

para fazer  elogios, tirar duvidas sobre o acervo ou então para reclamar 

sobre a estrutura do local (banheiros, elevador, etc.).   

❑ Verificou-se que através do canal oficial (ouvidoria) o retorno ao

usuário acontece de forma lenta, devido a burocracia. E apesar de a

Biblioteca Publica do Estado de Santa Catarina oferecer diversos

métodos de atendimento, no que diz respeito ao Serviço de

Atendimento ao Usuário, ainda há muito a ser melhorado.
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Anexo

Roteiro de Entrevista 

1. Qual o canal oficial utilizado pela biblioteca para o Serviço de 

Atendimento ao Usuário?

2. Como ocorre o processo de atendimento ao usuário?

3. Quais questionamentos/necessidades/duvidas dos usuários, mais 

frequentes?

4. Como se dá o processo de retorno/resposta ao usuário?

5. A biblioteca possui serviço de atendimento presencial ao usuário? 

Qual o horário de atendimento? 



OBRIGADA!!!


