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Biblioteca Setorial do campus Joinville inaugura projeto 'UFSC Pi'

Dia 25 de setembro foi realizada a inauguração do Projeto UFSC Pi, na Biblioteca Setorial

do campus Joinville. O projeto objetiva a disponibilização de recursos computacionais para

estudantes de baixa renda do Centro Tecnológico de Joinville (CTJ), promovendo sua

inclusão digital.  

Nesta primeira fase-piloto, quatro dispositivos Raspberry Pi 3 (RPi3) foram

instalados. Estes dispositivos, embora apresentem baixo poder computacional, possibilitam

acesso à Internet, bem como possuem instalados editores de texto, programas para

engenharia e compiladores para diversas linguagens de programação. Além disso, é

possível utilizar o Terminal de Software da UFSC, o qual possibilita acesso a softwares

proprietários e licenciados pela instituição.

http://mailchi.mp/c62257467b57/bu-16-quais-so-as-novas-1155129?e=bbbd69acd6


Exposição na BC "Bonecas de Lobato"
 

Em outubro, no mês das crianças, o Museu do Brinquedo da Ilha de Santa Catarina
homenageia Monteiro Lobato, o autor brasileiro que criou a personagem "Emília" (a
boneca de pano que sempre falava o que estava pensando), mostrando imagens das
bonecas de pano do acervo do Museu. Para crianças e adultos, leitores e admiradores, a
ligação entre brinquedos e literatura abre uma pequena janela para o grande mundo da
imaginação. Curadoria: Lúcia Valente, Kátia Bordinhão e Telma Piacentini. 

Oficina sobre o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER)
 

A equipe do Portal de Periódicos realizou em 26 de setembro mais uma edição da oficina
sobre o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), voltado para as equipes
editoriais das revistas hospedadas publicadas pela UFSC. Foram 17 participantes que
aprenderam mais sobre as configurações e funções dos papéis de editor e editor gerente,
além dos procedimentos adotados pelo Portal para a conferência técnica de novas edições.

Relatório disponível 

Encontra-se disponível para acesso a relatório do Planejamento Estratégico da Biblioteca
Universitária da UFSC para o período 2017/2018. Acesse em "Documentos de Gestão",
clique aqui. 

Exposição Jornalismo em Revista 

No período período 25 de agosto a 15 de setembro ocorreu a exposição dos projetos
gráficos-editoriais desenvolvidos pelos alunos da 3ª fase do Curso de Jornalismo na
disciplina de Laboratório de Produção Gráfica em 2017-1, sob a orientação do Prof. Ildo

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=63f164645e&e=bbbd69acd6


Francisco Golfetto. Os trabalhos ficaram expostos no piso térreo, próximo ao espaço de
inclusão digital. Veja as fotos da exposição, clique aqui. 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 

De 23 a 27 de outubro a Biblioteca Universitária estará com uma programação especial em
comemoração a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB). A SNLB foi instituída
pelo Decreto Nº 84.631 de 09 de abril de 1980, no período de 23 a 29 de outubro, sendo
o dia 29 consagrado ao Dia Nacional do Livro, pela lei 5.191 de 18 de dezembro de 1980.
As unidades de informação, em especial as Bibliotecas, promovem atividades culturais de
valorização do livro e da leitura neste período. Consulte a programação completa, clique
aqui. 

I Seminário de Suporte à Pesquisa e Gestão de Dados Científicos 

Dias 18 e 19 de setembro a Biblioteca Universitária em parceria com o Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação (PGCIN) realizou o I Seminário de Suporte à
Pesquisa e Gestão de Dados Científicos: panorama atual e desafios. O evento reuniu mais
de 100 participantes, principalmente pesquisadores da UFSC, bibliotecários e profissionais
de diversas instituições brasileiras. A atuação da biblioteca universitária como parceira da
pesquisa e suporte na gestão de dados é recente no Brasil, e esse foi o primeiro evento
realizado no país com a temática. As palestras e mesas redondas promoveram intenso
debate e troca de informações sobre o tema. Acesse o site do evento e confira fotos e
demais informações, clique aqui.

27º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação 

Entre os dias 17 e 20 de outubro acontecerá, em Fortaleza - CE, o 27º Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD 2017). Estarão representando a
BU/UFSC, a diretora Roberta de Bem e o~responsável pela da Biblioteca Central, João
Oscar. Os colegas Andrea Grants, Edson Gavron, Gleide Ordovás, Leonardo Ripoll e Sigrid
Dutra irão apresentar trabalhos orais, neste que é um dos maiores eventos da área. 

É festa! 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

18/10 - Ary Gonlçaves (BSCA) 
19/10 - Laerte Costa (BC) 

20/10 - Marivone Richter (BSCUR) 
21/10 - Liliane Vieira Pinheiro (BSCA) 

21/10 - Sônia Maria Mafra (BC) 
22/10 - Jonathas Troglio (DECTI) 

24/10 - Manoela Hermes Rietjens (DECTI) 

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=3787f845ee&e=bbbd69acd6
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=994ba040c3&e=bbbd69acd6
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=90cbe56bec&e=bbbd69acd6


Parabéns!
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