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Assunto [Servidores_bu] {BU 69} Quais são as novas?
21/08/2018

De <gleide.bjo@ufsc.br>
Remetente <servidores_bu-bounces@mailman.ufsc.br>
Para Servidores_bu <servidores_bu@mailman.ufsc.br>,

<bolsistas-bu@mailman.ufsc.br>
Data 2018-08-21 09:21

Florianópolis, 21 de agosto de 2018. 
Edição 69

View this email in your browser

Comissão de Gestão do Portal BU

O TECDI através das ações solicitadas pela Comissão de Gestão do Portal BU realizou as

seguintes implementações:

Criação de um logo para o Portal de Atendimento Institucional da BU, com a sua

inclusão na página principal e links em Servições e Contatos;

União dos links em um mesmo campo para o site da BU em inglês e para o site do

VLIBRAS;

Alteração do link Capacite-se no menu principal para Cursos, com a exclusão da

página intermediária;

Inclusão dos Eventos BU no menu Em Destaque e no menu Acessos a inclusão do

link para a UFSC. Informações mais detalhadas e outras implementações podem ser

lidas na ata de reunião disponível no painel da BC relativo as comissões.

O e-mail portal.bu@contato.ufsc.br foi configurado no Portal de Atendimento Institucional

da BU para receber as solicitações referentes ao site. Os casos de urgência permanece o

mesmo procedimento adotado atualmente pelo TECDI.

 

 
  
  
  
  
 
 
 

https://mailchi.mp/b764688dc83f/bu-16-quais-so-as-novas-1608209?e=cb771b6b59
mailto:portal.bu@contato.ufsc.br


21/08/2018 [Servidores_bu] {BU 69} Quais são as novas? 21/08/2018

https://webmail.ufsc.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=18031&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 2/4

Convidamos aos interessados que queiram participar da Comissão de Gestão do Portal da

BU a enviar um e-mail para gesmar.k@ufsc.br até o dia 31/08/2018.

  

Inscrições abertas para curso sobre Plataforma Moodle

Estão abertas inscrições para o curso "PLATAFORMA MOODLE - FORMAÇÃO PEDAGÓGICA"
até 19 de agosto. O curso acontecerá no período de 27 de agosto a 19 de outubro. A
carga horária do curso é de 32 horas e será ofertado na modalidade semipresencial. No
campus de Florianópolis, os encontros presenciais ocorrerão nos dias 21 de setembro e 19
de outubro. Nos demais campi os encontros acontecerão por webconferência nos dias 19
de setembro e 17 de outubro. O horário dos encontros será das 14h às 18h.
Mais informações.

Reunião da Comissão de Gestão do Conhecimento 
 
Na última reunião da comissão de Gestão do Conhecimento (13/08) a equipe continuou o
acompanhamento dos projetos do Planejamento Estratégico (207-2018). É importante que
toda a equipe esteja a par das ações do Planejamento e verifiquem suas
corresponsabilidades.

Visita orientada no Setor de Coleções
Especiais

No dia 16 de agosto a bibliotecária Joana
Carla Felicio recebeu os alunos da 6ª fase
do Curso de História em visita orientada
no Setor de Coleções Especiais. A
atividade foi muito positiva, os alunos se
mostraram interessados e participativos.

Bolsista no Setor de Coleções
Especiais 
 
Dia 17 de agosto ingressou como bolsista
no Setor de Coleções Especiais o aluno
Pedro Henrique Wolter, aluno do Curso de
Museologia da UFSC. 
 
Bem-vindo! 

mailto:gesmar.k@ufsc.br
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=bc325d3e2a&e=cb771b6b59
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Estagiárias da FURG 
 
O Portal de Periódicos UFSC em parceria
com Universidade Federal do Rio Grande -
RS está recebendo desde o dia 9/8 as
estudantes Josiane e Alessandra (na foto,
da esquerda para a direita) que estão
realizando estágio curricular obrigatório
do curso de Biblioteconomia até dia
20/09. 
 
Bem-vindas! 

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  27 de agosto de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  31 de agosto de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  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:  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:  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.
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É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
24/08 - Magda Camargo Lange Ramos

(BC) 
28/08 - Claudia Petrucio Salgado Cesar

(BSJOI) 
 
 

Parabéns!

Edição: Comissão de Comunicação e Marketing 
Design da logo: Paulo Coimbra 
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