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Nova servidora para a Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação

A bibliotecária Denise Machado veio da Universidade Federal de Santa Maria, por meio de

processo de redistribuição. Denise (a esquerda) ficará responsável pela Biblioteca Setorial

do Colégio de Aplicação no lugar de Liliane Vieira (a direita) que voltará a exercer suas

atividades na Divisão e Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da Informação. 

Seja bem vinda à BU, Denise!

Seja bem vinda de volta a DECTI, Liliane!

Alteração de lotação

O servidor Francisco, que atuava na Biblioteca Setorial do CED, passou a incorporar a
equipe do Tratamento Físico, na Divisão e Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da

http://mailchi.mp/4d25bfb93bd9/bu-16-quais-so-as-novas-1199265?e=bbbd69acd6


Informação. Seja bem vindo à equipe!

Projeto Cinema Mundo realiza exibição comentada do filme "Tatuagem"
 

Nesta quinta-feira, 09/11, o Projeto Cinema Mundo/UFSC dará continuidade à sua mostra
de filmes de Cinema Brasileiro Contemporâneo apresentando o filme "Tatuagem" (2013),
de Hilton Lacerda. A sessão, de entrada franca, acontecerá às 18h30 no Auditório Elke
Hering, da Biblioteca Universitária da UFSC e contará com os comentários de Bruna
Teodoro e George França. A sessão também será comemorativa ao aniversário de 5
anos do projeto. Para mais informações, clique aqui. 

Palestra sobre boas práticas  para periódicos 

No dia 26 de outubro a bibliotecária Lúcia da Silveira proferiu uma palestra sobre "Boas
práticas para periódicos" no evento comemorativo aos 25 anos da revista Texto e Contexto
Enfermagem, editada pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade
Federal de Santa Catarina. Lúcia é a coordenadora do Portal de Periódicos da UFSC. 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 

No período de 23 a 27 de Outubro comemoramos a Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca (SNLB) na Biblioteca Universitária (BU). A programação contou com exposições,
palestras, capacitação, exibição e debate de filmes, sarau literário, apresentações
artísticas, contação de histórias e distribuição de marcadores de páginas. 

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=7f0158f96a&e=bbbd69acd6
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=71980fd499&e=bbbd69acd6


Na Biblioteca Central, percebeu-se que a participação do público que compareceu às
atividades foi bastante qualitativa. Os participantes interagiram nas diversas atividades,
trocando experiências, compartilhando e construindo novos conhecimentos. Foram
emitidos, no total, 97 certificados distribuídos entre participantes, palestrantes/debatedor,
coordenadores externos das atividades e comitê organizador. Consideramos oportunas e
válidas as atividades desenvolvidas e agradecemos a colaboração de todos os envolvidos,
bem como o apoio de toda a equipe da BU/UFSC que trabalharam no decorrer desta
semana e trabalham cotidianamente em prol da promoção das bibliotecas, do livro e da
leitura.

Projeto "Amigo da Biblioteca" 

No dia 25 e 27 de Outubro, foram homenageadas as professoras Telma Piacentini e Marli
Dias, respectivamente, dentro do Projeto "Amigo da Biblioteca", que tem por objetivo
prestar homenagem e registrar reconhecimento à pessoa física ou jurídica que se
destacaram no apoio e na promoção da BU/UFSC.

Reunião do Conselho Consultivo da BU

Dia 27 de outubro as chefias da BU reuniram-se como de costume, dentre os assuntos
tratados destaca-se: necessidade de envolvimento de mais bibliotecários da circulação na
realização de capacitações, para que possamos dar conta da demanda crescente;
sensibilização das bibliotecas setoriais para realização de exposições do projeto
colecionismo; possibilidade de utilização do sistema de monitoramento da UFSC (câmeras)
para o controle de fluxo de pessoas; homenagem (sacolas e certificados) do dia do
funcionário público.

Criação de Comissão Permanente para Planejamento e Execução de Processos



de Aquisição da Biblioteca Universitária

Foi criada, por meio da Portaria nº 2399/2017/GR, uma comissão para trabalhar os
processos de aquisição da BU. A comissão é composta pelos servidores listado, sob a
coordenação da primeira:

- Fernanda Guimarães (BU); 
- Elaine Lúcia Siegel Aguiar (BSCCJ); 
- Eliane Rodrigues Mota Orelo (BSCED); 
- Elson Mattos (BU); 
- Joana Carla de Souza Matta Felicio (BC); 
- Tamara Nolasco Telles Reis (BC).

Criação de Comissão para Avaliação de Conteúdos de Informação

Foi instituída na BU, por meio da Portaria nº2279/2017/GR, de 11 de outubro de 2017,
uma comissão de trabalho com o intuito de analisar conteúdos de informação a serem
assinados ou renovados pela Biblioteca Universitária. A comissão é composta pelos
servidores listado, sob a coordenação da primeira:

- Manoela Hermes Rietjens; 
- Karyn Munyk Lehmkuhl; 
- Maria Bernardete Martins Alves; 
- Edson Mario Gavron; 
- Liliane Vieira Pinheiro; 
- Andrea Figueiredo Leao Grants, substituída por Leonardo Ripoll.

É festa! 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

12/11 - Márcia Teixeira Pinto (BSCCSM) 
15/11 - Sidnei José Wiese (BC) 

18/11 - Gabriel Filipe Iahn (BSCFM) 
21/11 - Raquel Bernadete Machado

(DECTI) 

Parabéns!
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