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Edição 61

"Quais são as Novas?" - Um boletim colaborativo
O "Quais são as novas" é um boletim editado pela Comissão de Comunicação e Marketing
da Biblioteca Universitária. Foi criado para concentrar informações que eram enviadas
separadamente por email e lotavam as caixas de entrada dos funcionários. Serve como
veículo de divulgação interna, de assuntos relacionados as bibliotecas e seus funcionários.
É veiculado semanalmente, às terças-feiras.
Qualquer servidor ou bolsista, de qualquer biblioteca do sistema, pode colaborar enviando
notícias (resumos de reuniões, participação em eventos, avisos e novidades sobre a
biblioteca, projetos desenvolvidos, novos servidores ou aposentadorias, etc.). Procure
encaminhar textos breves, com cerca de 150 palavras, com ou sem links ou contatos que
ajudem a complementar o assunto tratado. O recebimento de conteúdo funciona em fluxo
continuo via email: novas.bu@contato.ufsc.br
Colabore!

Material de tarja vermelha como empréstimo especial

Foi solicitado na mais recente reunião do Regulamento, em atendimento à solicitação das
Setoriais, para alterar os parâmetros a fim de não ser mais possível fazer empréstimos de
material de tarja vermelha (consulta local) nos equipamentos de auto atendimentos, e sim,
somente via empréstimo especial no Balcão de Empréstimo. A alteração ainda não foi
realizada por questões de tempo no Setor. no entanto, como há tolerância para a
cobrança de multa entre o fechamento das Bibliotecas às segundas-feiras até às 8 horas
da manhã de terça (tolerância somente nesta noite), a TECDI ressalta que não há
tolerância para empréstimo especial. Nesse caso, a data e horário de devolução deverão
ser programadas manualmente pelo operador para terça às 8 horas da manhã.

Relatórios do Portal de Periódicos UFSC disponíveis para consulta
Estão disponíveis para consulta no site do Portal de Periódicos UFSC os relatórios
referentes aos anos de 2016 e 2017. Nos documentos constam informações de todas as
atividades desenvolvidas no setor, bem como informações individuais (acessos, edições
publicadas, artigos publicados, novos usuários cadastrados, total de usuários e total de
downloads) das 44 revistas editadas pela UFSC que estão hospedadas no Portal. A título
de curiosidade, em 2017 o Portal de Periódicos UFSC somou 97 edições com um total de
1.342 artigos publicados, 2.844.356 downloads e 5.173.297 acessos. Para mais
informações, clique aqui.

Atualização dos contatos no Portal da BU
Lembramos às chefias de informarem as alterações dos contatos da equipe, por ocasiões
de mudanças de setor, entrada de novos servidores ou outras situações, para atualização
no Portal da BU. As informações devem ser enviadas para o e-mail
portal.bu@contato.ufsc.br.

Agenda de Reuniões
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing
Data e hora: 28 de junho de 2018, das 13h30 às 15h30
Local: Sala de Reuniões da Direção
Reunião: Conselho Consultivo da BU
Data e hora: 29 de junho de 2018, das 10h às 12h
Local: Sala Harry Laus
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento
Data e hora: 2 e 16 de julho de 2018, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos
Data e hora: 04 de julho de 2018, das 13h às 15h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: BiblioCentros
Data e hora: 31 de julho de 2018, das 10h às 11h30
Local: Sala de Reuniões da Direção
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.

É festa!
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
29/06 - Alexandre Pedro de Oliveira (BC)
01/07 - Fernando Matos Rodrigues (BC)
02/07 - Leonardo Ripoll Tavares Leite (BC)
03/07 - Sigrid Karin Weiss Dutra (BSCCJ)
Parabéns!
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