
Assunto [Servidores_bu] {BU 20} Quais são as novas?
27/06/2017

De Gleide Bitencourte José Ordovás <gleide.bjo@ufsc.br>
Remetente <servidores_bu-bounces@mailman.ufsc.br>
Para <servidores_bu@mailman.ufsc.br>
Data 2017-06-27 15:36

Florianópolis, 27 de junho de 2017. 
Edição 20

View this email in your browser

Biblioteca Central recebe exposição fotográfica em comemoração aos 
25 anos da Agecom

 

A Agência de Comunicação (Agecom) da UFSC comemora em 2017, 25 anos de atuação.
Desde 1992 a Agecom vem desenvolvendo um trabalho em defesa da comunicação
pública, do jornalismo científico e da preservação da identidade da UFSC.  
 
A exposição de fotos dos 25 anos da Agecom está no hall do auditório, no piso superior da
Biblioteca Central. São diversas fotografias que apresentam personagens que ajudaram a
escrever a história da comunicação na UFSC. 

Defesas de Dissertação 
 
Dia 07 de julho de 2017 acontece a defesa das dissertações de mestrado dos
colegas Crislaine Zurilda Silveira e Ricardo de Lima Chagas, no Programa de Pós-
Graduação em Gestão da Informação da UDESC. O trabalho intitulado "LEAN LIBRARY:
uma aplicação na Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina", de
autoria de Cris, será apresentado às 9h. Já Ricardo apresentará às 14h o trabalho de sua
autoria, intitulado "Rede de bibliotecas em ambientes de saúde mental: um diálogo

http://mailchi.mp/79c329a5c185/bu-16-quais-so-as-novas-966429?e=bbbd69acd6


interdisciplinar". O local das apresentações é a Sala de Atos da FAED, na UDESC campus
Itacorubi.

Bibliotecárias participarão de bancas de TCC da Biblioteconomia  
 
A convite da Profa. Marli Dias de Souza Pinto, do curso de Biblioteconomia da UFSC, duas
bibliotecárias da Biblioteca Central participarão no mês de junho de bancas de defesa de
trabalho de conclusão de curso. Gleide e Joana integrarão as bancas das alunas Kariny
Rodrigues, que defenderá o trabalho "Motivação no trabalho na perspectiva do
Bibliotecário" e Jonara de Almeida "Competência na perspectiva dos concluintes do curso
de graduação Biblioteconomia UFSC". As duas defesas serão no dia 30 de junho de 2017,
no CED. 

Curso de Encadernação e Restauração de Livros 
 
Acontece até dia 29 de junho, a terceira edição do Curso de Encadernação e Restauração
de Livros, ministrado por Douglas Giovanni Migosky. O objetivo da capacitação é
esclarecer a importância da restauração e conservação de obras literárias e habilitar os
participantes para realizarem a restauração e conservação das mesmas. Os participantes
terão a oportunidade de conhecer a história e os tipos de restauração,  aprender técnicas
de colagem de capa e costura de cadernos, aproveitamento de capa original, troca de
capa, realizar pequenos reparos em geral e visitar o setor de Encadernação/Restauração
da Biblioteca Central e setor de produção da Imprensa Universitária. 

Ginástica Laboral na Biblioteca Central 
 
O Projeto Ginástica Laboral visa contemplar os servidores, técnicos-administrativos,
professores e estudantes da UFSC. A atividade poderá ser realizada com as roupas do
dia-a-dia, pois os exercícios serão de fácil execução. Como algumas pessoas, por causa
do trabalho ou de aula, ficam muitas horas sentadas, a ginástica é um auxílio à saúde
física. Outras propostas também são: aumentar a motivação e a autoestima, melhorar a
saúde mental e integrar colegas de trabalho e usuários. 
 
Na BC o projeto acontecerá todas as quartas, em quatro horários: pela manhã às
10h45min e às 11h00min; e pela tarde às 16h45min e às 17h00min, com duração de 15
minutos cada prática. O início será no dia 28/06. Para mais informações acesse o site:
http://sesp.ufsc.br/
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É festa! 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
29/06 - Alexandre Pedro de Oliveira (BC) 
01/07 - Fernando Matos Rodrigues (BC) 

02/07 - Leonardo Ripoll Tavares Leite (BC) 
03/07 - Sigrid Karin Weiss Dutra (BSCCJ) 

07/07 - Ilma Flores (DECTI) 
08/07 - Leila Cristina Weiss (BSCA) 

 
Parabéns!
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