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Café coletivo "Pouso da Águia" 

 

Amanhã, dia 7/3, às 10h e às 16h, 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!

http://mailchi.mp/4219d070380a/bu-16-quais-so-as-novas-1400193?e=cb771b6b59


Luvas 
 
O Setor de Coleções Especiais informa que dispõe de luvas de vinil sem pó tamanho M.
Caso algum setor tenha necessidade deste material, falar com Joana pelo ramal 2465.

Retomada da Comissão de Mapeamento de Processos

Foram retomadas as reuniões de Mapeamento de Processos para realizar as atualizações
necessárias das atividades e compor o manual durante o horário estabelecido para as
reuniões. Dia 01/03 Tatiana Rossi e Cristiano Motta Antunes fizeram a retomada
estabelecendo dias, horários e diretrizes para os novos encontros que ocorrerão às
quartas-feiras, intercalando o horário das 13h e 16h devido ao uso da sala de reuniões
para outras atividades e para possibilidade de participação de mais servidores, pois
abrange período em que a equipe da manhã, tarde e noite se encontram na BU. 

Nova servidora - Biblioteca Central

No dia 26 de fevereiro assumiu o cargo de Auxiliar de Biblioteca a nova servidora Jéssica
Vilvert Klöppel. Jéssica é formada em Biblioteconomia e desenvolverá suas atividades no
Serviço de Circulação e Recuperação da Informação da Biblioteca Central. Bem-vinda!

Novo servidor - Biblioteca Setorial de
Blumenau
 
Ruy Ribas é assistente em administração e
graduado em direito. Irá compor a equipe
da Biblioteca Setorial de Blumenau, mas
passará um tempo na Biblioteca Central,
em Florianópolis,  para se familiarizar com
os serviços. Bem-vindo!

Puffs na Biblioteca Setorial do CCA

A BSCCA ganhou dois puffs da BU, que já
estão à disposição e à vista de todos. Aos
poucos, os alunos vão descobrindo este
novo espaço. A equipe da BSCCA  espera
que a nova mobília estimule a leitura e a
boa relação entre biblioteca e
comunidade.



Cinema Mundo 
 
Na quinta-feira, dia 8/3, o Projeto Cinema
Mundo exibirá o filme "Mad Max: Estrada
da Fúria", em sessão comemorativa
ao Dia Internacional da Mulher. A sessão
acontecerá às 18h30 no Auditório Elke
Hering da Biblioteca Central e contará
com os comentários de Vanessa
Sandre e Carla Abraão.

 
Chefia - Biblioteca Setorial do CED 
 
Assume oficialmente a chefia da Biblioteca
Setorial do Centro de Ciências da
Educação (CED), a Bibliotecária Eliane
Rodrigues Mota Orelo. 
 
Desejamos sucesso!

 
Chefia - Biblioteca Setorial do CA
 
Assume oficialmente a chefia da Biblioteca
setorial do Colégio de Aplicação (CA), a
Bibliotecária Denise Machado.  
 
Desejamos sucesso!

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 Mapeamento de Processos 
Data e hora:  7 de março de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 14 de março 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: 

 
13/03 - Vilmar José Silvino (BC) 

15/03 - Claudia Regina Luiz (DECTI) 
15/03 - Dênira Rodrigues Remedi (DECTI) 

15/03 - Elson Mattos (TECDI) 
18/03 - Ricardo Krüger Tavares (BSJOI) 

 
 

Parabéns!
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