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Semana da Gestão

No início da semana, ocorreu a reunião de GC com o acompanhamento das ações de

planejamento estratégico, na qual foram definidas as normas para empréstimo e multas

do novo serviço "Biblioteca das Coisas", além da adição destas informações ao

regulamento. Ainda nessa reunião, foi debatido sobre a formalização do memorando a ser

enviado à PROPG sobre definição de diretrizes de formatos de teses e dissertações.

Já na terça-feira, aconteceu a visita a Biblioteca Setorial de Joinville. Essa visita contou

com a presença da direção da biblioteca central, Roberta e Cleide, e da Tatiana e o Elson. 

A visitação tinha como intuito conferir a BS, assim como reunir-se com os bibliotecários

locais.

Quinta-feira foi dia de visita do MEC a biblioteca recebeu a comissão de avaliação dos

cursos EAD. Para finalizar a semana, na sexta-feira pela manhã aconteceu a Reunião do

Conselho Consultivo, uma reunião entre as chefias de todas a bibliotecas setoriais.

Cursos de capacitação com lotação
máxima 
 
O Serviço de Competência em Informação
e Suporte à Pesquisa ofertou para toda
comunidade acadêmica cursos de
normalização de trabalhos acadêmicos,
artigo científico, Portal CAPES e do
gerenciador bibliográfico Mendeley.

Foram ao todo 07 turmas ao longo de agosto e setembro. Somadas todas as turmas foram

https://mailchi.mp/bdd0c654bbd0/bu-16-quais-so-as-novas-1625257?e=cb771b6b59


04/09/2018 [Spam] {BU 71} Quais são as novas? 04/09/2018

https://webmail.ufsc.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=18176&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 2/4

706 inscritos. Foi necessário encerrar as inscrições antes do prazo e criar filas de espera
para novas turmas. Esse grande interesse pelas atividades foi uma grata surpresa.
Especialmente porque houve pouca desistência em comparação a anos anteriores. Até o
momento as turmas estão lotando ou mesmo excedendo a capacidade do LABORIN. Em
outubro os módulos mais procurados serão ofertados novamente de forma presencial e
por webconferência, ampliando o número de vagas.

Visita direção campus Joinville 
 
No dia 28/08, a direção da BU visitou a
setorial de Joinville. Roberta, Tatiana,
Gleide e Elson se reuniram com a equipe
da BSJOI, Ricardo, Denise e Diogo,
juntamente com o vice diretor de centro
Lucas e a diretora administrativa Luana.
Vários assuntos foram tratados, como a
possibilidade de ampliação da biblioteca,
recebimento de móveis, exigências do
MEC.

Grupo de Leitura 
 
Iniciou em 28/08 o Grupo de Leitura e
Estudos Mortimer Adler. uma iniciativa do
Prof. Dr. Wesley Felipe de Oliveira
(EED/CED). 

Com apoio do Grupo de Pesquisa Bio-Grafia Nietzsche e da Biblioteca Universitária da
UFSC, o objetivo é estudar a obra filosófica-educacional de Mortimer Adler (1902-2001).
Os encontros acontecem na Sala Harry Laus, o próximo será no dia 11/09. Mais
informações no site do grupo e no portal da BU.

92º Encontro do Círculo de Leitura de
Florianópolis 
 
No encontro, que ocorrerá dia 25/09 às
18h30 na Sala Harry Laus, serão abordado
os temas: formação do leitor,
radiojornalismo, identidade cultural
catarinense e o papel das academias de
letras. 

O Encontro contará com a presença do Escritor e Presidente da Academia Catarinense de
Letras, Salomão Ribas Júnior, como convidado de honra. O Debate será coordenado
pelo Prof. Dr. José Isaac Pilati, Escritor e professor da UFSC. 
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Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  05, 12 e 19 de setembro de 2018 (atividades internas de preparo para a
comissão) 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  6 e 20 de setembro de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  10 e 24 de setembro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  12 e 26 de setembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  28 de setembro 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:  14 e 28 de setembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  25 de setembro de 2018, das 14h às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.

É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
05/09 - Daniel Borges de Matos (BC) 

08/09 - Elaine L. Siegel de Aguiar (CCJ) 
07/09 - Tatiana Rossi (DECTI) 

10/09 - Dirce Maris N. da Silva (DECTI) 
10/09 - Rosangella M. de Arruda (DECTI) 

14/09 - Salentim Nemésio Bastos (BC) 
 
 

Parabéns!
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