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Semana da Gestão

Segunda e terça-feira, aconteceu a visita
à Biblioteca Setorial de Curitibanos. Na
ocasião, a equipe da BU (Roberta de Bem,
Gleide Ordovás e Tatiana Rossi) reuniu-se
com a comissão de implantação do curso
de medicina, com o diretor de centro e
com o representante do Campus na
Comissão

de

Desenvolvimento

de

Coleções. Além da tradicional reunião com
a equipe da setorial.

Durante a manhã de quinta-feira, a Chefe da Biblioteca Central, Gleide, apresentou a BU
para a primeira fase do curso de arquivologia, na disciplina de Tutoria. A visita
aconteceu para uma interação mais direta, a fim de que os alunos pudessem fazer
perguntas e enxergar as possibilidades na BU, gerando um interesse em relação aos
estágios, bolsas e o sistema de voluntariado. Além disso, a direção reuniu-se com o
Professor Juarez e a Pró-Reitora Cristiane Derani, na PROPG, com a finalidade de atualizar
a portaria sobre o Recebimento de Teses e Dissertações e avaliar a opção do recebimento
somente em formato digital. Já no período da tarde, aconteceu a Reunião da Comissão de
Análise de Conteúdo de Informação, com participação da direção.
Ademais, na sexta-feira, a direção reuniu-se na PRODEGESP com a Pró-reitora de
Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Carla Cristina Dutra Búrigo, para tratar a questão
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da demanda de servidores para a BU.

Comissão de Gestão de Projetos e Captação de Recursos
Jéssica Vilvert coordena a comissão da BU que trabalhará na criação do portfólio de
projetos da BU para captação de recursos externos. As reuniões acontecerão às segundasfeiras (14h), semanalmente, até que o trabalho esteja estruturado; posteriormente
passarão a ser quinzenais ou mensais.

Arteterapia
Está ocorrendo até o mês de novembro, na Biblioteca Central (primeiro piso), nas
Bibliotecas Setoriais e na Sala de Leitura José Saramago, uma atividade interativa com os
usuários chamada Arteterapia. Trata-se de imagens ampliadas para colorir, a exemplo do
livro "Jardim Secreto", que promove a redução do estresse, concentração e estímulo da
criatividade. O resultado do trabalho será emoldurado e exposto nas Bibliotecas do
Sistema.

Projeto "Flor e Ser"
O Centro Acadêmico Livre de Engenharia de Produção (CALIPRO) promoverá uma ação
social, parte do Projeto "Flor e Ser", que visa a arrecadação de alimentos e produtos de
higiene pessoal para o asilo Irmãos Joaquim. No período de 22 de outubro à 01 de
novembro, a Biblioteca Central apoiará esta iniciativa, sendo um dos pontos de coleta. As
doações poderão ser depositadas em caixas de papelão que estarão disponíveis no hall de
entrada.

Exposições na BU
Estão ocorrendo na Biblioteca Central as seguintes exposições:
"SUMI-Ê: pintura com tinta", a qual conta com obras de arte em Sumi-ê da artista Telma
Piacentini, que pratica esta técnica de pintura desde 2003. A exposição é complementada
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por algumas obras de literatura oriental integrantes do acervo da BU/UFSC. Ocorre até 29
de outubro de 2018, na área dos pufs, 1º andar.
"Projeto Cinema Mundo: 6 anos de história", que resgata através de uma linha do tempo a
história do projeto. Iniciou no dia 01 de outubro de 2018 e irá até 31 de março de 2019,
no Hall do Auditório Elke Hering.
Além da exposição "Paleontologia na BU: a coleção de réplicas de fósseis", já divulgada na
edição anterior.
Para mais informações, clique aqui.

Atualização do mapa mental "documentos de gestão"
O mapa mental "documentos de gestão" é uma ferramenta de trabalho, referência para a
localização de modelos, padrões, diretrizes, que norteiam o nosso trabalho na BU. Cada
setor é responsável pelas informações e deve mantê-las atualizadas. Novas inserções ou
alterações devem ser enviadas para a bibliotecária Joana, que faz a atualização do mapa
sempre que necessário.

Projeto Cinema Mundo
O Projeto Cinema Mundo exibe o filme
"Nausicaä do Vale do Vento" (Kaze no
Tani no Nausicaä, 1984, Japão/EUA) ,
dirigido por Hayo Miyazaki e baseado no
mangá
homônimo,
no
dia
11/10, às 18h30,
no Auditório Elke
Hering da Biblioteca Central. A sessão é
comemorativa dos 6 anos do projeto de
extensão, e contará com os comentários
de Gisele Orgado e Leandro Rodrigues.

Agenda de Reuniões
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos
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Data e hora: 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: 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: 11 de outubro de 2018, das 14h às 16h
Local: Laborin
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
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos e Captação de Recursos
Data e hora: 18, 22 e 29 de outubro de 2018, das 14h às 16h
Local: Sala de Reuniões da Direção
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.

É festa!

Confira quem são os próximos
aniversariantes:
10/10 - João Oscar do Espírito Santo (BC)
11/10 - Mirna C. Saidy (BC)
18/10 - Ary Gonçalves (BSCA)
19/10 - Laerte Costa (BC)
20/10 - Marivone Richter (BSCUR)
Parabéns!
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