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Reunião: Regulamento de Empréstimos da BU

Será retomada a atualização do Regulamento de Empréstimos da BU, para finalizá-lo. A

reunião será realizada dia 18/05, das 14h às 16h, na sala de reuniões da direção. Será

aberto o Mconf para a participação das Bibliotecas Setoriais. 

  

Mudança de localização de servidor 
 
Leonardo Durand que desenvolvia suas atividades na Secretaria da BU passa a integra a
equipe da BSCFM.

Etiquetas RFid 
 
Na última reunião do Conselho Consultivo ficou ficou definido que o Tratamento Físico não
mais colocará etiquetas RFid nos livros das Setoriais de BSBLU e BSCCJ, esta atividade fica
descentralizada, considerando que as duas unidades já tem todo o acervo com a
tecnologia. A partir de agora serão colocadas as etiquetas no acervo (novo) da BC para
que futuramente possamos adquirir uma antena com a tecnologia RFID. Todo o acervo
com RFID, a partir de agora, não terá mais fitilho, o carimbo de identificação de fitilho foi
remodelado para identificar a etiqueta RFID e será encaminhado para tais setoriais em
breve.

 

https://mailchi.mp/f5de211332f3/bu-16-quais-so-as-novas-1503817?e=cb771b6b59


91º Encontro do Círculo de Leitura de
Florianópolis  
 

Será no dia 17/05, às 18h30, na Sala
Harry Laus, com o tema "Maio 1968, 50
anos depois" e os convidados: Antônio
Diomário de Queiroz (Ex-Reitor da UFSC)
e Paulo Roberto Santhias (Coordenador da
Rádio UDESC FM). A coordenação é
de Gabriel Martins (AGECOM UFSC).

Mudanças nas salas da DDI

- A antiga sala da DDI passa a se chamar
Anita Garibaldi e comportará a consulta
obras raras, procedimentos técnicos no
acervo raro, tratamento do serviço
Bookcrossing, além de atender as
lideranças da DDI em suas demandas
(negociação de multas, demandas
administrativas, etc), quando necessário. 
 

- A antiga sala Anita Garibaldi passa a ser copa da DDI e possuí uma cafeteira expresso
Dolce Gusto com sistema de capsulas, todos estão convidados a utilizar, traga suas
capsulas. 
 
- A sala de atendimento da DDI (Divisão de Difusão da Informação) passa a ser localizada
junto a sala de reuniões da direção da BU, no piso térreo.

Projeto Cinema Mundo 
 

Dando continuidade a temática
"Distopias", o Projeto Cinema
Mundo exibe "Fahrenheit 451" (1966,
Reino Unido) na próxima quinta-
feira (17/05) às 18:30h. A sessão contará
com os comentários de Elisa Delfini e José
Carlos Mariano.

Exposição "A BATALHA DE PAPEL" na Biblioteca Central da UFSC

A exposição "A BATALHA DE PAPEL", uma referência à obra de mesmo título, do jornalista
e professor, Mauro César Silveira, constitui-se de um conjunto de charges selecionadas e



extraídas da referida obra, que retratam os conflitos da chamada Guerra do Paraguai
(1864-1870), encenados pelas penas dos desenhistas dos periódicos da Corte de D. Pedro
II. O material exposto foi doado à Biblioteca Universitária da UFSC, pelo autor da referida
obra. Dia 24 de maio completa 152 anos da "Batalha de Tuiuti", uma das mais importantes
e sangrentas da história da Guerra do Paraguai. 
 
Assista, também, o documentário Vestígios da Guerra Grande (Guerra do Paraguai), 2006,
dirigido pelo Prof. Mauro César Silveira, decorrente de um projeto de pesquisa baseado no
livro "A Batalha de Papel". Neste documentário falam historiadores do Brasil e do Paraguai,
bem como o próprio Prof. Mauro César Silveira.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  21 de maio de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  25 de maio de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  29 de maio de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  30 maio de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.

 
É festa! 

 
Confira quem são os próximos

aniversariantes: 
 

20/05 - Clarissa Agostini Pereira (BC) 
21/05 - Maína Guimarães Rymsza (DECTI) 
28/05 - Denise M. Gomes Rocha (BSJOI) 

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=4cf74bbe34&e=cb771b6b59


18/06 - Adão de Oliveira Filho (BSCCSM) 
 
 

Parabéns!
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