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Confira no site da BU a programação especial para recepção aos calouros! 

 

Haverá exibição de filmes, palestra e promoção de acervo. A programação segue de 30/07

a 10/08. Mais informações, clique aqui.  

Novos servidores 
 
Damos as boas-vindas para mais dois servidores que inciaram seus trabalhos na Biblioteca
Central nos últimos dias. Senhor Almiro Geraldo Albino que estava lotado na BSCCSM,
agora passa a integrar a equipe da circulação, na guarda do acervo e senhor Adilson
Valgas, que passa a fazer parte da DECTI, auxiliando no tratamento físico. Os dois no
período matutino. Sintam-se acolhidos.

https://mailchi.mp/5b8edfa9853f/bu-16-quais-so-as-novas-1579413?e=cb771b6b59
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=30e1effacd&e=cb771b6b59


Comunicado 
 
Solicitamos aos servidores que receberem, via e-mail, algum tipo de reclamação ou elogios
referente aos serviços da BU, encaminhar para a DDI (gleide.bjo@ufsc.br), para que
possamos fazer uma levantamento destas informações, que irão nos auxiliar no
planejamento e na gestão.

CESC/CEPU

Lembrando que todas as bibliotecas devem desenvolver a  Coleção Especial de Santa
Catarina (CESC) colocando o exemplar que trate sobre Santa Catarina ou seja de autores
Catarinense na coleção CESC e em consulta local. Quando houver mais exemplares o
exemplar CESC ficará sempre na BC. Já a Coleção Especial de Publicação da UFSC
(CEPU) só deve constar na BC que é quem faz a preservação da memória institucional.
Verifique em no Manual de Processos Técnicos da DECTI/BU/UFSC.

Exclusão de exemplares

Na necessidade de realizar a exclusão de exemplares, o motivo deve ser preenchido de
forma padrão, conforme constante no Manual de Processos Técnicos da DECTI/BU/UFSC.
Em caso de reposição, deve seguir o procedimento de exclusão do exemplar extraviado e
encaminhamento do Formulário, disponível em "Documentos de gestão", devidamente
preenchido e encaminhado para a Representação da Informação.

Sugestão dos usuários

Uma vez por mês o Relatório 58 (Consultas/Comentários/Sugestões para aquisição) deve
ser emitido e os títulos relevantes devem ser inseridos pelo bibliotecário em "Requisição de
compra" no sistema Pergamum. No caso de sugestões realizadas por professores é
importante o contato para demonstrar a forma correta deles realizarem o pedido,
diretamente no sistema.

Relatório 2017 
 
O Relatório de Atividades do exercício de 2017 já encontra-se disponível no Portal da BU.
Para acessar, clique aqui. 

Curso de Capacitação 
 
Dia 19/07 as bibliotecárias Joana Carla Felicio e Andrea F. Leão Grants participaram do
Curso de Capacitação de Coordenadores de Ações de Extensão realizado pela Pró-Reitoria
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de Extensão (Proex), com o objetivo de atualizar-se sobre as ações de extensão no âmbito
da UFSC.

A DECTI cresceu

Gostaríamos de parabenizar a Maína pelo
nascimento da Clara (09/07), na foto a
esquerda, e a  Luciana, pelo nascimento
da Joana (17/07). 
 
Mamães e bebês passam bem!

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  25 de julho de 2018, das 13h às 15h 
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
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  1, 8, 15, 22 e 29 de agosto de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  1, 15 e 29 de agosto de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital 
Data e hora:  3, 17 e 31 de agosto 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: 



 
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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