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Florianópolis, 02 de outubro 2018. 
Edição 75
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Semana da Gestão

No início da semana, ocorreu a Reunião de Planejamento Estratégico, onde foram

validadas alterações no Pergamum e no Regulamento de Empréstimo. Aconteceu um

treinamento com a editora dos "Quais são as novas", para formar uma equipe editorial do

informativo. Já no turno da tarde, recebemos a visita do MEC, para avaliação do curso

de bacharelado em Letras Italiano, atendidos pela Roberta e Andréa. Além disso, realizou-

se a reunião com o Professor Palitti do CCJ, para negociar o recebimento de uma

biblioteca jurídica na BU. 

Na terça-feira, aconteceu a visita da direção à Biblioteca setorial do Colégio Aplicação, na

qual verificou-se muitas inovações criativas utilizando-se de poucos recursos. Sendo assim,

foi indicada a necessidade de realização do "Bom Dia Biblioteca", para que toda a BU

conheça essas inovações.

https://mailchi.mp/f28f52800fda/bu-16-quais-so-as-novas-1653201?e=9c4909ca4f
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De quarta a sexta-feira, Roberta de Bem, Lúcia da Silveira, Fábio Lorensi, Sigrid Weiss,

José Paulo Speck e Edson Gavron participaram da Conferência Internacional da Scielo, em

comemoração aos 20 anos de Operação Aberta, representando a BU e a UFSC. Essa

celebração é um marco para os avanços na integração mundial de dados científicos.

Conheça a seção "Fala Biblioteca" no Portal BU!

Nesta seção serão publicados textos elaborados pelos servidores da BU com temáticas de
interesse da comunidade universitária. O objetivo é subsidiar com informações relevantes,
de cunho informativo, educacional, motivacional. Trata-se de uma iniciativa da Comissão
de Comunicação e Marketing da BU. Clique aqui para conhecer a nova seção!

Outubro Rosa 
 
Convidamos todos a vir com roupas ou
acessórios na cor rosa, todas as quartas
de outubro. A COEPAD (Cooperativa Social
de Pais, Amigos e Portadores de
Deficiência) está produzindo camisetas, no
valor de R$ 25,00 e nos ofereceu. Quem
estiver interessado, a Joana (ramal 2465)
vai receber encomendas até às 14h de
quarta-feira (03/10).

Paleontologia na BU

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=eee391b703&e=9c4909ca4f
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=eb807c162a&e=9c4909ca4f
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Em comemoração ao primeiro aniversário
de instalação do Laboratório de
Paleontologia, o projeto Colecionismo na
Biblioteca apresenta até 31/03/2019 uma
exposição da coleção de réplicas, para
mostrar a história da vida, os fósseis do
Brasil e o valor do patrimônio
paleontológico.  A exposição está
localizada no 1º andar da Biblioteca
Central, no Setor de Coleções Especiais.
Para saber mais, clique aqui.

Nova equipe "Quais são as novas?" 
 
A partir desta edição, as servidoras Jéssica Vilvert e Tamara Nolasco passaram a compor a
equipe editorial do informativo "Quais são as novas?", vinculada à coordenação da
Comissão de Comunicação e Marketing. Agradecemos Juliana Gulka, que por ora deixará
este editorial, pela dedicação até aqui.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  03, 10, 17, 24 e 31 de outubro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  11 e 25 de outubro de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  08 e 22 de outubro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  10 e 24 de outubro 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:  26 de outubro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  30 de outubro de 2018, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=f08f278734&e=9c4909ca4f
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=36b763e4ce&e=9c4909ca4f
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=4a8feaf534&e=9c4909ca4f
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É festa! 
 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
07/10 - Lirio Odorizzi (BC) 

08/10 - Fabio Lorensi do Canto (BC) 
10/10 - João Oscar do Espírito Santo (BC) 

11/10 - Mirna C. Saidy (BC) 
 

Parabéns!

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