
Assunto [Servidores_bu] {BU 64} Quais são as novas?
17/07/2018

De Juliana Gulka <juliana.gulka@ufsc.br>
Remetente <servidores_bu-bounces@mailman.ufsc.br>
Para Servidores_bu <servidores_bu@mailman.ufsc.br>,

Bolsistas bu <bolsistas-bu@mailman.ufsc.br>
Data 2018-07-17 10:41

Florianópolis, 17 de julho de 2018. 
Edição 64

View this email in your browser

Arraiá da BU

A BU/UFSC está organizando uma Festa Julina para sua equipe e todos estão convidados

(servidores, bolsistas, terceirizados, voluntários). Será dia 27 de julho (sexta), na sede do

SINTUFSC, com início às 20h. A contribuição será de R$20,00 por pessoa (entregar na

direção para Luziane, Ariane, Marina ou Gleide até 23/07). Traje a caráter é opcional.

Haverá cachorro quente, guloseimas típicas, bolos, pipoca, quentão, pinhão

e refrigerantes.
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Inscrição para isenção nos cursos de idiomas se encerra dia 23/07 
 
A Coordenadoria de Capacitação de Pessoas (CCP) divulgou o edital de com o processo
seletivo para a obtenção da isenção do pagamento dos cursos extracurriculares de língua
estrangeira, a ser promovido pelo Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras
(DLLE). O edital é destinado aos servidores docentes e técnico-administrativos em
educação da UFSC. As inscrições se encerram em 23/07. 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.

BiblioCentros 
 
Com o objetivo de apoiar as atividades da BU, a equipe do Serviço BiblioCentros se coloca
à disposição dos diversos setores da BU para contribuir no encaminhamento de
necessidades específicas por meio de um contato mais personalizado com os Centros de
Ensino. As demandas podem ser enviadas para a bibliotecária Joana, coordenadora do
Serviço BiblioCentros, para que sejam incluídas na pauta para discussão.

Whats da BU 
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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.

Levantamento de editais 
 
Está sendo realizado um levantamento de editais para captação de recursos em diversas
áreas nos quais os diversos setores da BU possam submeter projetos. Para isso foi criada
a planilha "Editais para captação de recursos" na pasta da Comissão Gestão do
Conhecimento, na qual estão informações sobre as datas de abertura dos editais, período
de inscrição e link de acesso. Caso alguém tenha conhecimento de outros editais que
ainda não estão listados, eles podem ser incluídos diretamente na planilha ou as
informações serem encaminhadas para jessica.vilvert@ufsc.br.

Atualização do mapa mental "documentos de gestão" 
 
O mapa mental "documentos de gestão" é uma ferramenta de trabalho, referência para a
localização de modelos, padrões, diretrizes, que norteiam o nosso trabalho na BU. Cada
setor é responsável pelas informações e deve mantê-las atualizadas. Novas inserções ou
alterações devem ser enviadas para a bibliotecária Joana, que faz a atualização do mapa
sempre que necessário.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  18 de julho de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital 
Data e hora:  20 de julho de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  26 de julho de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  27 de julho de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
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.
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É festa! 
Confira quem são os próximos

aniversariantes: 
 

25/07 - Francisco A. R. de Medeiros
(DECTI) 

27/07 - Kátia S. G. dos Santos (BSARA) 
29/07 - Cristiano Motta Antunes (DECTI) 

29/07 - Maria Raquel Souza (BSCED) 
30/07 - Clarissa K. de Moraes (BC) 

30/07 - Douglas G. Migosky (DECTI) 
30/07 - Roberta Moraes de Bem (Direção) 

 
Parabéns!
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