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TECDI implementa nova página sobre os TCCs

 

A divisão de Tecnologia Conteúdos Digitais e Inovação (TECDI)  da Biblioteca Universitária

(BU) implementou uma nova página sobre os principais procedimentos relacionados aos

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs)  da UFSC no Repositório Institucional (RI).  A

página inclui as regras gerais, os procedimentos relacionados aos alunos e aos

administradores/revisores. 

 

A página também possui uma lista com os cursos que aderiram ou não ao RI para a

divulgação de seus TCCs (com o nome do curso, a forma de adesão e o e-mail do

administrador/revisor responsável). 

 

A página pode ser acessada em: http://www.repositorio.ufsc.br/tcc/ ou na página da BU

em http://portal.bu.ufsc.br/normas-e-procedimentos/tccsmonografias/

  

 

 

 

http://mailchi.mp/d15456a1bd31/bu-16-quais-so-as-novas-1387457?e=cb771b6b59
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=560e371238&e=cb771b6b59
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=008437e6c9&e=cb771b6b59


 

Aposentadorias 
 
As servidoras Valdinete Maria Bernardes do Nascimento e Neuseli Vieira Santos deixam
a Divisão de Empréstimos da Biblioteca Central para curtir a aposentadoria. Desejamos
felicidades nessa nova fase!

Nova assistente em administração 
 
Renata Marafon, Bacharel em Direito e especialista em
Direito Administrativo iniciou suas atividades como
assistente em administração no Campus de Curitibanos
em 2016 no setor de Contratos. Passou a atuar na
Biblioteca Setorial de Curitibanos em 26 de fevereiro de
2018. 
 
Bem-vinda!

Como posso contribuir com o "Quais são as novas?" 
 
Envie resumos de reuniões, participação em eventos, palestras ou cursos que foram ou
serão ministrados, avisos e novidades sobre a biblioteca, projetos desenvolvidos, artigos

 

 

 



publicados, novos servidores ou aposentadorias, dicas de leitura e eventos, etc. Caso
tenha dúvida, você pode enviar um email para novas.bu@contato.ufsc.br que ajudaremos
a esclarecer.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  12 e 26 de março de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 28 de fevereiro de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 

Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos Informacionais 
Data e hora: 07  e 21 de março de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção

 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.

 
É festa! 

 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
 

04/03 - Avani Célia Feltz (DECTI) 
13/03 - Vilmar José Silvino (BC) 

 
 

Parabéns!
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Biblioteca Universitária 
 

Email: novas.bu@contato.ufsc.br
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