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Revitalização da entrada da Biblioteca Central

 

Equipe da Biblioteca Universitária e do Departamento de Projetos de Arquitetura e

Engenharia da UFSC reuniram-se para discutir o projeto de descer o balcão de empréstimo

para o piso térreo e a revitalização da entrada da Biblioteca Central. 

Reunião do Conselho Consultivo da BU 

http://mailchi.mp/edbc979aaf1b/bu-16-quais-so-as-novas-1354869?e=bbbd69acd6
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Aconteceu dia 26 de janeiro de 2018 a primeira reunião do Conselho Consultivo de 2018,
entre os assuntos tratados damos destaque para:

- Possibilidade de geração de certidão negativa via pergamum pelo próprio usuário (a
partir de 15/02);

- Criação de Sala de Leitura em Curitibanos para atender a demanda do curso de Medicina
Veterinária que acontece em outro prédio;

- Descontinuidade do contrato com a Minha Biblioteca;

- Reunião de atualização do Regulamento da BU dia 08/02 às 10h, sugestões e
participantes são bem vindos.

Aposentadoria

A colega Marcia Teixeira Pinto, da Biblioteca Setorial do
Centro de Ciências da Saúde - Medicina, se aposentou
no dia 19 de dezembro de 2017. 
 
Agradecemos por sua dedicação e colaboração à
BSCCSM e desejamos sucesso e felicidades na nova
fase!

Nova servidora 
 
Taís Gomes Prates passou a integrar o quadro da Biblioteca Setorial do CFM desde o dia
30 de janeiro de 2018. Taís é assistente administrativa e a partir do dia 19 de fevereiro
cumprirá o horário das 15h às 21h. Bem-vinda! 

Biblioteca Setorial de Joinville 
 
O ano letivo na UFSC Joinville já se iniciará nas novas instalações. A Biblioteca Setorial foi
o primeiro setor a fazer a mudança, no dia 05 de fevereiro. No dia 29/01 os bibliotecários
Ricardo e Denise foram acompanhar os últimos acabamentos da nova biblioteca. 
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Café coletivo "Pouso da Águia" 
 
Amanhã, dia 07, às 10h, na Sala do Grêmio, acontece mais um encontro de integração
entre os funcionários da BU: o café coletivo "Pouso da Águia". A ideia é que cada um traga
seu lanche ou venha tomar um cafezinho na Sala do Grêmio, e assim possa ter uns
minutos de integração com os colegas. Todos estão convidados!

 
 

Convite: Bom Dia, Biblioteca! 
 

 
Data: 08 de fevereiro de 2018 
Horário: 8h30min 
Local: Auditório Elke Hering

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  19 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
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Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora: 23 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 07 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 27 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.

 
É festa! 

 
Confira quem são os próximos

aniversariantes: 
 

07/02 - Karyn Munyk Lehmkuhl (BC) 
08/02 - Lúcia da Silveira (BC) 

09/02 - Silvia de Carvalho (DECTI) 
14/02 - Thayse Hingst (BSARA) 

 
 

Parabéns!

Edição: Comissão de Comunicação e Marketing 
Design da logo: Paulo Coimbra 

 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Biblioteca Universitária 
 

Email: novas.bu@contato.ufsc.br
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