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Visita à Biblioteca Setorial de Blumenau

 

No dia 21 de agosto a Direção da BU (Roberta de Bem e Elson Matos) estiverem visitando

a Biblioteca Setorial de Blumenau, aproveitaram a oportunidade para conversar

pessoalmente com o Diretor do Campus e ver a ampliação da Biblioteca.

Reuniões da Comissão de Mapeamento de Processos
 
A Comissão de Mapeamento de Processos informa que nos dias 05, 12 e 19/09 serão
realizadas atividades internas de preparo para a comissão. No dia 26/09 haverá reunião
normalmente.

Participação em evento
 
Roberta Moraes de Bem esteve em São
Paulo no dia 13 de agosto para participar

https://mailchi.mp/1a16b3faf3b2/bu-16-quais-so-as-novas-1615453?e=cb771b6b59
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do evento Springer Nature Summit 2018
(à convite) com a temática "E-books e a
nova dinâmica das bibliotecas".

Visita técnica 
 
Dia 22/08 a Biblioteca Central recebeu
bibliotecárias da UDESC para uma visita
orientada. Roberta recebeu a equipe, que
depois foi conduzida pela Circulação e
Recuperação da Informação a alguns
setores: Coleções especiais,
Desenvolvimento de Coleções e
Tratamento da Informação, Portal de
Periódicos e Serviço de Acessibilidade
Informacional.

Visita dos alunos do PPGInfo/UDESC 
 
A Biblioteca Universitária recebeu os
alunos do Programa de Pós-Graduação em
Gestão da Informação (UDESC) para falar
sobre o processo de Planejamento e
Avaliação da Gestão (palestra da
Roberta). Os coordenadores de algumas
comissões de trabalho da BU também
falaram sobre suas experiências na gestão
e avaliação das atividades.

As comissões representadas foram: Suporte á Pesquisa e gestão de Dados; Mapeamento
de Processos; Comunicação e Marketing; Plágio e má conduta em pesquisa; Análise de
conteúdos de informação; Gestão do Conhecimento; Confiabilidade informacional e
combate à desinformação no ambiente digital.

Palestra sobre Encadernação
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Dia 20/08 Francisco palestrou para turma
da disciplina Conservação e restauração
de documentos da 7ª fase do curso de
biblioteconomia sobre o processo de
encadernação realizado pela BU/UFSC.
Tatiana ficou a cargo de relatar sobre as
seleções realizadas pela doação ou dos
exemplares encaminhados para a
encadernação.

Cinema Mundo 
 
A próxima sessão do Projeto Cinema
Mundo exibirá "Gattaca: experiência
genética". Na época, o filme foi eleito pela
NASA como ficção científica mais
plausível, e foi premiado em quatro
festivais europeus. Asessão, de entrada
franca, acontecerá no dia 30/08 (quinta-
feira), às 18h30 no Auditório Elke
Hering da Biblioteca Universitária, e
contará com os comentários de Luiza
Mazzola e Rafael Muniz.

Festival Fora do Circuito

O primeiro Festival de Cinema do projeto
Fora do Circuito compreende a temática:
filmes de países pouco presentes no
circuito comercial de cinema.

Com apoio da Biblioteca Universitária,
neste primeiro festival serão exibidos
quatro filmes importantes de quatro
países: Arábia Saudita, Quirguistão, Vietnã
e Burkina Faso. Todos os filmes foram
premiados, porém, não repercutiram nas
salas de cinema nacionais.

O primeiro filme em exibição será "O
sonho de Wadjda" (Arábia Saudita, 2012)
no dia 28 de agosto (terça-feira), às 19h,
no auditório Elke Hering, na Biblioteca
Central da UFSC.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
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Data e hora:  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: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  31 de agosto de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus
 
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.

É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
28/08 - Claudia P. Salgado Cesar (BSJOI) 

05/09 - Daniel Borges de Matos (BC) 
08/09 - Elaine L. Siegel de Aguiar (CCJ) 

07/09 - Tatiana Rossi (DECTI) 
 
 

Parabéns!
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