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Biblioteca Setorial de Blumenau passa por reformas de ampliação!

Entre os dias 13 e 19/09 a BSBLU passou por reformas, ampliando sua área para

aproximadamente 300m2. Tal ampliação permitiu a readequação do layout do acervo, a

criação de novos espaços de estudo e o aumento da capacidade de usuários na biblioteca.

A reinauguração da biblioteca coincidiu, ainda, com as comemorações dos seus 2 anos de

funcionamento, completados no dia 28 de setembro de 2017. A comunidade acadêmica

aprovou!

http://mailchi.mp/20a24ddc299a/bu-16-quais-so-as-novas-1146061?e=bbbd69acd6


Palestra no curso de Biblioteconomia

Dia 04/09 a bibliotecária Sigrid, a convite da professora Marli Dias, proferiu palestra para
os alunos da 4ª fase do Curso de Biblioteconomia da UFSC. Com o tema "Gestão em
Bibliotecas e experiências associativas", fez um breve relato sobre a implantação da
Gestão do Conhecimento na BU/UFSC, a partir do Framework GC@BU desenvolvido na
tese da diretora Roberta de Bem e os principais resultados já obtidos, como a realização
do planejamento estratégico, o trabalho das comissões, a aprovação do regimento, etc., e
principalmente  o engajamento e motivação da equipe. Relatou também sua trajetória no
movimento associativo, tanto a nível regional como internacional e o quanto essa vivência
contribuiu para o estabelecimento de uma vasta rede de relacionamentos, que agregaram
sempre novos conhecimentos.

Aprovação de trabalho no CBBD

A bibliotecária Sigrid teve aprovado um trabalho no CBBD 2017, elaborado com as
professoras Marli Dias (UFSC) e Daniela Spudeit (UDESC) e o Aluno Genilson Geraldo
(UFSC), que apresenta uma proposta de Programa de Advocacy junto às equpes das
Bibliotecas e alunos de Biblioteconomia das duas instituições sobre o papel das bibliotecas
na Agenda 2030, utilizando materiais da IFLA. Este projeto se pretende realizar em breve.

Novo servidor  

A BU está recebendo um novo servidor, Wilmar José Borges Muniz, que ficará responsável
pela "Seção de Recepção" da BU, vinculado a "Secretaria de Administração e
Planejamento". Wilmar ficará fisicamente no hall da Biblioteca Central (abaixo da rampa).
A proposta é formalizar um ponto de atendimento aos usuários na disponibilização de
informações. Nas próxima semanas, Wilmar irá passar por todos os setores da Biblioteca
Central no intuito de conhecer os serviços, para capacitar-se para o desenvolvimento de
sua função.

Reunião BiblioCentros 



No dia 29 de agosto ocorreu a 3ª reunião da Comissão de Bibliotecários Responsáveis por
Centros de Ensino, com o objetivo de avaliar o trabalho realizado no primeiro semestre do
ano e alinhar as atividades do próximo semestre. Enfatizou-se a necessidade de fazer os
registros das atividades; manter atualizados os contatos dos Centros; manter contato com
o representante da Comissão de Desenvolvimento de Coleções; divulgar mensalmente
as novas aquisições e de atualizar a página do Programa de Capacitação com todos os
módulos disponíveis pela BU (aquisição de material bibliográfico, inclusão de materiais no
Repositório Institucional, plataforma SEER, etc.). Ocorreram algumas modificações no
grupo de trabalho que integra a Comissão, com a saída/ingresso de alguns colegas.

Reunião da Comissão de Gestão do Conhecimento

Dia 25 de setembro ocorreu a 49ª reunião da comissão. A comissão deixará de lado, por
um tempo, a aplicação do Framework GC@BU e ficará focada em implementar e
acompanhar os projetos do Planejamento Estratégico (PE). Os projetos que atendem aos
objetivos do PE estão ao final do arquivo completo do PE que foi enviado a todas as
setoriais e chefias. 

Reunião do Conselho Consultivo da BU

No dia 22 de setembro todas as chefias da BU (setoriais, setores e divisões) reuniram-se,
como acontece mensalmente, para discutir a gestão. Dentre os assuntos discutidos
estavam: a nomeação das chefias das bibliotecas setoriais dos campi fora de Florianópolis;
reunião de integração com toda a equipe da BU, que será seguida da festa de fim de ano,
provavelmente dia 15 de dezembro; e andamento do livro de gestão da BU que reunirá
variados textos da equipe sobre serviços e iniciativas (Cinema mundo, Portal de Periódicos,
Bibliocentros, Mapeamento de Processos, BU Publicações, Diagnóstico do RI, etc.).

Bom Dia Biblioteca  - Colecionismo 

No dia 06/09 foi realizada mais uma edição do projeto "Bom Dia Biblioteca", que trato
sobre o projeto "Colecionismo na Biblioteca". Tivemos a participação especial do
idealizador do projeto "Colecionismo na Biblioteca", Prof. Ewerton Vieira Machado
(professor aposentado da UFSC).  Na ocasião também foi inaugurada a Mostra "A arte de
colecionar", com a presença do colecionador amador Airton Melo  (economista e
empresário).

É festa! 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

07/10 - Lirio Odorizzi (BC) 

http://ufsc.us13.list-manage1.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=4b452581c3&e=bbbd69acd6
http://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=29d6e56bd0&e=bbbd69acd6
http://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=435eee1b53&e=bbbd69acd6


08/10 - Fabio Lorensi do Canto (BC) 

Parabéns!
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