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Acessibilidade Informacional

O Ministério Público Federal anunciou um acordo com o Sindicato Nacional de Editoras de
Livros (SNEL) para garantir a disponibilização de livros em formato acessível para pessoas
com deficiência visual. A medida deverá beneficiar mais de 6 milhões de brasileiros com
deficiência  visual, pessoas com paralisia e amputação de membros superiores. 

A previsão é que o livro em formato acessível esteja disponível para compra em uma
plataforma online administrada pelo sindicato e que deve estar funcionando no prazo de
180 dias. O valor não poderá ser superior ao cobrado no formato impresso. Na foto
abaixo, livros em braile. Mais informações, clique aqui.

Curso de Capacitação sobre Cerimonial Universitário 

A servidor Joana Carla Felicio participou de 31/07 a 04/08 de Curso de Capacitação sobre
Cerimonial Universitário. No curso foram abordados aspectos da elaboração de um
Cerimonial Universitário, tais como: composição de equipe, vestes, roteiros, preparação de
palco, hierarquias, composição de mesa, dentre outras informações. Foram realizadas
simulações de vários tipos de eventos (posse de servidores, colação de grau, conferência,
dentre outros). A servidora avaliou de forma positiva a participação no Curso tendo em
vista que poderá aplicar muitas informações obtidas nas atividades do setor.
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Divulgação das teses e dissertações da UFSC 

Em junho, com a colaboração da TECDI e SETIC, foi realizada a atualização dos scripts
para comunicação entre o Repositório Institucional da UFSC e a Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações (BDTD), garantindo assim o êxito nas migrações dos metadados.
Para conhecimento, as teses e dissertações entregues na Seleção e Aquisição (ou
biblioteca dos campi) levam em torno de 4 a 6 meses para serem processadas
tecnicamente e disponibilizadas no sistema Pergamum. Toda quarta-feira, a SETIC realiza
a migração dos novos acervos para o Repositório Institucional e no mesmo dia, a noite, a
BDTD atualiza a base com os novos dados. 

Linha do tempo na vitrine da Memória Documental BU 

No mês de agosto foi instalada a plotagem de informações relativas a marcos históricos da
trajetória da BU/UFSC na vitrine da Memória Documental BU (próxima ao setor de
Competência em Informação e Suporte à Pesquisa, no piso superior da Biblioteca Central).
Os usuários, agora, têm mais um recurso para conhecer a história de sua biblioteca."
Confira o resultado da ação na foto abaixo. 
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Desktop gerenciado 

O Setor de Coleções Especiais adotou o sistema de desktop gerenciado nos
microcomputadores (exceto o micro do "Auditório Elke Hering"). O desktop gerenciado foi
criado para otimizar o trabalho da Setic no atendimento às demandas da comunidade. Esta
medida visa obter suporte da Setic remotamente, além de proteger os micros contra vírus,
softwares e sites maliciosos. Outra vantagem é que as máquinas são multiusuários, isto é,
qualquer pessoa com seu próprio idufsc pode acessar.

Portal de Periódicos indexou as revistas editadas pela UFSC na base de dados
PKP Index 

Em 2016, o Public Knowledge Project (PKP) mesmo responsável pela criação e
manutenção do software de gestão editorial, Open Journal System (OJS), do Canadá,
lançou o seu próprio indexador. O PKP Index lista periódicos de vários países. Percebendo
a oportunidade de dar maior visibilidade às revistas que integram o Portal de Periódicos
UFSC, foi realizada a indexação de cada uma delas no PKP. O próximo passo é atualizar o
menu 'sobre' das referidas revistas. Saiba mais sobre o Portal de Periódicos UFSC. 

É festa! 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

05/09 - Iara D'Ávila (BSCFM) 
05/09 - Daniel Borges de Matos (BC) 

07/09 - Tatiana Rossi (DECTI) 
10/09 - Dirce Maris N. da Silva (DECTI) 
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10/09 - Rosangella M. de Arruda (DECTI) 
14/09 - Salentim Nemésio Bastos (BC) 

18/09 - Almiro Geraldo Albino (BSCCSM) 
18/09 - Fernanda Guimarães (BC) 

Parabéns!
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