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Equipe da BU visita a Biblioteca Setorial de Joinville

No dia 11 de outubro a equipe da direção da BU (Roberta de Bem, Joao Oscar e Tatiana

Rossi) estiveram em reunião com os colegas da BSJOI. O principal motivo da visita foi as

novas instalações do campus de Joinville e o novo espaço da biblioteca setorial. Para mais

informações sobre a nova sede, clique aqui. 

http://mailchi.mp/606cdfcce465/bu-16-quais-so-as-novas-1176317?e=bbbd69acd6
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=fb4ceddd1e&e=bbbd69acd6


Exposição fotográfica "De volta à Floresta" 

Projeto do Instituto Espaço Silvestre (ONG sem fins lucrativos) que visa conscientizar as
pessoas sobre a importância da conservação da fauna nacional. A exposição está na
Biblioteca Central e é composta por cinco painéis impressos em ambos os lados, medindo
1,70m x 1,20m, onde, por meio de imagens, é descrito a história de mais de 80 papagaios,
e o seu retorno à liberdade em seu habitat natural. O Instituto Espaço Silvestre há oito
anos desenvolve um projeto de conservação do papagaio-de-peito-roxo (Amazona

Vinacea), uma espécie ameaçada de extinção. Projeto que conta com a parceria do Ibama,
ICMBio e Policia Ambiental, reabilita e reintroduz essas aves oriundas do tráfico de animais
silvestres, dando às mesmas uma nova chance à liberdade no Parque Nacional das
Araucárias no interior de Santa Catarina. Para mais informações sobre a ONG ou os
projetos, clique aqui. 

27º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação 

Entre os dias 17 e 20 de outubro ocorreu em Fortaleza - CE, o 27º Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia e Documentação (CBBD 2017). Estiveram presentes, representando a
BU/UFSC, Roberta, João, Andrea, Edson, Gleide, Leonardo e Sigrid.  

Mostra de minigarrafinhas na Biblioteca: "Abra a felicidade você também" 

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=2ef878f2db&e=bbbd69acd6


Constitui-se na IX Edição do projeto Colecionismo na Biblioteca. Colecionador amador Átila

Souza Rocha Freire de Santana. A exposição foi montada em 13 de setembro e deve estar
disponível até 31 de outubro de 2017, no hall do Auditório Elke Hering, primeiro piso da
Biblioteca Central. 

É festa! 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

24/10 - Manoela Hermes Rietjens (DECTI) 
28/10 - Tânia Regina P. Lopes (BSCFM) 

30/10 - Luciane Brigida de Souza (BSCUR) 
30/10 - Luciana Bergamo Marques (BC) 

Parabéns!
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