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Florianópolis, 23 de abril 2019. 
Edição 100

View this email in your browser

O Boletim 'Quais são as novas?' chega a sua centésima edição! 
 

O boletim 'Quais são as novas?' comemora a sua centésima edição estreando uma nova

identidade visual, condizente com a atual logo da BU. Para celebrar, vamos relembrar a

sua história: O 'Quais são as novas?' surgiu como uma ação da Comissão de Comunicação

& Marketing e sua primeira edição foi lançada em 05/07/2016, com o intuito de

compartilhar o conhecimento daquilo que ocorre na BU e gerar uma interação maior entre

a sua equipe.

 
A proposta inicial foi criar uma ferramenta de divulgação interna que centralizasse as

informações e as divulgasse semanalmente.  O boletim passou por um breve hiato entre o

final de 2016 e início de 2017, retornando com uma periodicidade um tanto irregular em

2017, para voltar a ser semanal em 2018. Agradecemos a todas e todos que têm

contribuído periodicamente para a construção deste boletim!

Nova chefia TECDI
 
A Direção informa que o servidor Danilo Felicio Junior, a partir do dia 15/04/19, passou a
chefiar a Divisão de Tecnologias, Conteúdos Digitais e Inovação da BU (TECDI).
Agradecemos ao Danilo por aceitar o convite.

Apoio à gestão do tempo - Agenda BU

No Portal BU há uma seção chamada "Apoio à gestão do tempo", onde são
disponibilizadas sugestões de leituras, filmes e documentários, metodologias, ferramentas
e técnicas aplicadas ao gerenciamento do tempo, de forma a contribuir com a comunidade
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nesta tarefa. Encontra-se disponível, nesta seção, a Agenda de Eventos BU UFSC 2019
para quem tiver interesse em fazer download.

Projeto de digitalização dos TCCs do
Curso de Direito

 
A BSCCJ iniciou o projeto de digitalização
dos TCCs do Curso de Direito, do período
de 1995 a 2011. O trabalho está sendo
realizado pelo Antonio (estagiário do
estágio obrigatório do curso de
Biblioteconomia) e pela Regiane (Bolsista
do curso de Letras).

Seção "Fala Biblioteca" 
 
A seção "Fala Biblioteca" publicou, no Portal da BU/UFSC,  o texto “A vida acadêmica e
a saúde mental: você já pensou sobre isso?“, de autoria do colega Ricardo Chagas .
Acesse o texto e informações sobre o autor aqui. 

Divulgação de notícias nos canais de comunicação da UFSC 
 
Foi discutido em reunião da Comissão de Comunicação e Marketing a possibilidade do
estreitamento da interação com a Agência de Comunicação da UFSC (Agecom). Ficou
definido que os setores podem encaminhar as notícias diretamente para os contatos da
Agecom. Os conteúdos relevantes para a comunidade interna da UFSC podem ser
encaminhados para divulga@contato.ufsc.br e as notícias de interesse da comunidade em
geral para agecom@contato.ufsc.br. Em caso de dúvidas, basta procurar uma das Agentes
de Comunicação na BU (Gleide, Jéssica ou Luziane) ou acessar o portal da Agecom aqui.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  29 de abril de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  24 de abril de 2019, às 13h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora:  26 de abril de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora: 29 de abril de 2019, das 15h às 17h 
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Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no Ambiente Digital 
Data e hora:  24 de abril de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 30 de abril de 2019, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão para Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora: 03 de maio de 2019, das 14h às 16h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 25 de abril de 2019, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão para Concepção do Serviço de Suporte à Pesquisa e Gestão de Dados
Científicos  
Data e hora: 07 e 21 de maio de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção

É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
27/04 - Renata Marafon (BSCUR) 

07/05 - Luciana Chaves Melilo (DECTI) 
08/05 - Maria Bernadete P. Melilo (DECTI) 

08/05 - Gabriel Araldi Walter (TECDI) 
 

Parabéns!

Edição: Comissão de Comunicação e Marketing 
Design da logo: Gabriela Tertuliano 

 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Biblioteca Universitária 
 

Email: novas.bu@contato.ufsc.br
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