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Café coletivo "Pouso da Águia"

 

Amanhã, dia 04/04, 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!

  

Fórum de Graduação da Enfermagem

Tatiana Rossi participou, no dia 28/03, do Fórum de graduação da Enfermagem que tem
por objetivo reunir os professores para debaterem assuntos pertinentes ao curso, nesse
encontro, a temática foi "Avaliação do MEC". A colaboração da biblioteca foi no sentido de
apresentar os indicadores que tem uma vinculação da biblioteca com os centros e como se
dá o processo de compra de material bibliográfico.

Clube Leia Mulheres 
 
A partir do dia 29/03 a Biblioteca Universitária tornou-se parceira do projeto Clube Leia
Mulheres. Em 2014 a escritora Joanna Walsh propôs o projeto #readwomen2014
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(#leiamulheres2014) que consistia basicamente em ler mais escritoras. Sendo o mercado
editorial ainda restrito e seleto, as mulheres não possuem tanta visibilidade, por isso a
importância desse projeto. Em 2015, a paulista Juliana Gomes convidou suas amigas
Juliana Leuenroth e Michelle Henriques para transformarem a ideia de Joanna Walsh em
um projeto presencial em livrarias e espaços culturais, tendo um alcance nacional. Tal
projeto é convite a leitura de obras escritas por mulheres, de clássicas a contemporâneas. 
 
Em Florianópolis, ocorre desde março de 2016 e vem se consolidando como um apoio a
escrita e a leitura de autoras mulheres. Os encontros são feitos uma vês por mês na
Biblioteca Central. O próximo ocorrerá dia 28/04, sala Harry Laus às 15h. Mais
informações, clique aqui. 

Biblioteca Universitária oferecerá curso aos docentes no PROFOR 
 
O curso "Suporte ao ensino e pesquisa: Biblioteca Universitária para os docentes da UFSC"
será oferecido nos dias 16 e 23 de maio, como parte da programação do Programa de
Formação Continuada (PROFOR), que tem por objetivo proporcionar o aperfeiçoamento
pedagógico continuado aos Docentes da Universidade. Nesse sentido, a proposta do curso
oferecido pela BU é capacitar os docentes para utilizar os serviços e o acervo como
suporte às atividades pedagógicas e de pesquisa, conhecer as das bases de dados
nacionais e internacionais disponíveis em sua área de atuação, bem como o sistema para
pedidos de aquisição de material bibliográfico impresso. O curso será ministrado pelas
bibliotecárias: Clarissa Kellermann, Karyn Lehmukuhl, Liliane Pinheiro, Manoela Rietjens e
Maria Bernardete Alves.

Projeto Cinema Mundo 
 
Dia 05 de abril, às 18h30, no auditório da
Biblioteca Central, o Projeto Cinema
Mundo/UFSC irá realizar a exibição
comentada do filme ''Expresso do
Amanhã'. A sessão, de entrada franca,
contará com os comentários de Yasmin
Yonekura e Tuan Peres.

Whatsapp da BU 
 
A BU possui um grupo no WhatsApp que tem por objetivo a troca de informações
relacionadas ao trabalho de forma instantânea e informal. Todos os membros da equipe
BU estão convidados a participar. Para tanto, favor enviar o seu número de telefone
celular para o e-mail da Joana, Roberta ou Gleide, que são as administradoras do grupo.
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Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  4 de abril de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  9 e 23 de abril de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  11 e 24 de abril de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  20 de abril de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  24 de abril 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: 
 

05/04 - Jair Manoel Pereira (BC) 
10/04 - Amira Younan Figueiredo (BSCCA) 

10/04 - Fabricio Simas (BSCCSM) 
13/04 - Joana Carla Felicio (BC) 

 
Parabéns!
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Universidade Federal de Santa Catarina 
Biblioteca Universitária 

 
Email: novas.bu@contato.ufsc.br
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