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Assunto [Servidores_bu] {BU 66} Quais são as novas?
31/07/2018

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 2018-07-31 13:02

Florianópolis, 31 de julho de 2018. 
Edição 66

View this email in your browser

Promoção de acervo e palestra

 

Está em exposição no 1º andar da BC algumas sugestões de leitura, em especial das áreas

de filosofia e administração, sobre a temática "E você? O que tem feito com o seu

tempo?". O intuito é auxiliar na reflexão sobre a importância de gerir o tempo para utilizá-

lo a nosso favor.  

 

No dia 06/08, às 19h no auditório da BC, ocorre também a palestra com o tema "Tempo:

como utilizá-lo a meu favor". 

  

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/346b1d2a9687/bu-16-quais-so-as-novas-1586277?e=cb771b6b59
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Coleção Especial de Material Iconográfico (CEMI) 
 
À pedido do Setor de Coleções Especiais, a DECTI realizou a catalogação no Sistema
Pergamum de três acervos que compõem a Coleção Especial de Material Iconográfico
(CEMI), cujos itens vem sendo incluídos gradativamente na comunidade da BU no
Repositório Institucional (RI), são eles:

a) Acervo fotográfico parcial do banco de imagens da empresa Tempo Editorial, cedido à
BU. Consiste em aproximadamente 90 mil fotografias em suporte físico (negativos e
diapositivos), sendo que destas, cerca de 20 mil estão em formato digital também.
O estado de Santa Catarina e a cidade de Florianópolis são os locais mais representados
no acervo. Acesse aqui.

b) Coleção de fotografias do acervo de Henrique Berenhauser o fundador do atual Parque
Florestal do Rio Vermelho, que estão sobre responsabilidade da Biblioteca Universitária.
Acesse aqui. 

c) Coleção de fotografias de pessoas e lugares que fizeram parte do projeto de criação
da Enciclopédia de Santa Catarina, coordenado pelo Almirante Carneiro. Acesse aqui.

Esta ação possibilitará dar visibilidade a CEMI da BU, pois o usuário encontrará estas
coleções pelo Sistema Pergamum, e por meio do link disponível acessará às coleções no
RI.

Vacância de servidor na BSCFM 
 
O servidor Leonardo Durand Rodrigues que estava lotado na BSCFM pediu vacância para
posse em cargo na Prefeitura Municipal de Urubici. Desejamos sucesso na nova fase!

Agenda de Reuniões 

 

 

 

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=3ccb3b63dc&e=cb771b6b59
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=7c064d6809&e=cb771b6b59
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=a46ce170d7&e=cb771b6b59
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=c2a57019b4&e=cb771b6b59
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Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  31 de julho de 2018, das 14h às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Portal BU (Site)  
Data e hora:  01 de agosto de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  6 e 20 de agosto de 2018, das 13h30 às 15h30 
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 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: 
 

31/07 - Clarissa K. de Moraes (BC) 
08/06 - Michael Tomchak (BSCUR) 

11/08 - Anderson Florentino da Silva
(DECTI) 

24/08 - Magda Camargo Lange Ramos
(BC) 

28/08 - Claudia Petrucio Salgado Cesar
(BSJOI) 

 
 

Parabéns!

 

 

 

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=b4d30c5959&e=cb771b6b59
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=94b8f1fd9d&e=cb771b6b59
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=be52b504a6&e=cb771b6b59
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