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Biblioteca Setorial do CCA 
 
A equipe da BSCCA realizará inventário do acervo, entre os dias 7 e 8 de fevereiro. A
biblioteca permanecerá fechada ao público durante esses dias, porém manterá o
atendimento para a emissão da certidão negativa de débito e outros encaminhamentos.

Estatísticas 2018 - Site e Facebook
da BU   
 
O site da Biblioteca Universitária
ultrapassou 900.000 visualizações e o
Facebook da BU teve um crescimento de
mais de 65% no ano de 2018. Confira as
estatísticas dos sites da BU aqui.

Habilitação de Cadastro na Biblioteca Universitária (BU) 
 
Considerando o período de matrícula entre os dias 05 e 08 de fevereiro de 2019, a equipe
da Divisão de Difusão da Informação (DDI) comunicou às secretarias e às coordenações
de cursos de graduação que o cadastro na BU dos estudantes calouros 2019/1 será
habilitado somente a partir do dia 11/03/2019 - início do semestre letivo.

Certidão Negativa de Débito Online 
 
A  emissão de "Certidão Negativa de Débito online" está em funcionamento e pode ser
feita pelo próprio usuário via Meu Pergamum. Porém, é necessário reforçar as instruções
para que não dê erro ou falha no procedimento. O principal motivo da falha é o bloqueio
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de pop-up nos navegadores. As instruções podem ser encontradas no Portal BU/Serviços
ou clicando aqui.

Instagram da BU 
 
O Instagram da BU chegou nessa semana
a 1000 seguidores. Sigam o perfil da BU e
acompanhem as novidades.

Representantes da BU no grupo de Agentes de Comunicação da UFSC 
 
As servidoras Jéssica e Luziane participaram, no dia 30 de janeiro, da primeira reunião do
Grupo de Agentes de Comunicação da UFSC de 2019. Na ocasião foi definido o
planejamento das atividades deste ano e discutidas práticas para melhorar a comunicação
entre os setores da UFSC e perante a comunidade externa.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora: 06, 13 e 20 de fevereiro de 2019 , das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  25 de fevereiro de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora:  22 de fevereiro de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora: 11 de fevereiro de 2019, das 11h às 13h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no Ambiente Digital 
Data e hora:  15 de fevereiro de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
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Data e hora: 26 de fevereiro de 2019, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção

É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
07/02 - Karyn Munyk Lehmkuhl (BC) 

08/02 - Lúcia da Silveira (TECDI) 
08/02 - Suélen Andrade (DECTI) 

09/02 - Silvia de Carvalho (DECTI) 
09/02 - Thiago de Sturdze (SLJS) 

 
Parabéns!
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