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Libras na BU 
 
O Serviço de Acessibilidade Informacional (AI) e o Setor de Circulação e Recuperação da
Informação estão desenvolvendo o projeto "Libras na BU", que compreende a produção de
vídeos informativos em Libras para os usuários surdos e a oficina de Libras
para servidores e estagiários da BU. As aulas da oficina acontecem nas quartas-feiras das
16h30min às 17h30min, quintas-feiras e sextas-feiras das 17h às 18h, no ambiente
"Almirante Carneiro" (pavimento superior da BC), próximo ao Balcão de empréstimo.
Todos estão convidados a conhecer e a participar das aulas, a qualquer momento, sem
necessidade de inscrição.

Projeto Cinema Mundo

A próxima sessão do Projeto Cinema
Mundo terá a exibição de Mary e Max:
Uma Amizade Diferente (Mary and Max,
2009), filme australiano baseado em uma
história real dirigido por Adam Elliot. A
exibição acontece dia 02 de maio, quinta-
feira, às 18h30 no Auditório Elke Hering
da Biblioteca Universitária, com entrada
franca. Os comentários serão de Cíntia
Teixeira dos Santos e Erik Dorff Schmitz.

Material de expediente

Informamos que a Secretaria de Planejamento e Administração recebeu recentemente
diversos materiais de expediente/consumo, conforme segue:
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- Caixa Plástica - Organizador com tampa;  
- Bandeja plástica;   
- Régua de aço;  
- Display de acrílico para folha;   
- Display de acrílico vertical;  
- Organizador de fios;  
- Flanelas;  
- Lixeiras;  
- Tesoura de poda;  
- Régua elétrica com quatro tomadas;  
- Fone de ouvido com microfone tipo headset.

Os servidores que tiverem interesse nesses materiais, podem solicitar diretamente na
Secretaria com Luziane ou Laísa.

Memória Documental BU
 
O  setor de Coleções Especiais lembra que todos os servidores podem enviar documentos
que considerem históricos para a BU para serem arquivados na Memória Documental
(MD/BU). O acervo da MD/BU tem sido atualizado mediante envio de mensagem de e-mail
para memoria.bu@contato.ufsc.br, contendo o arquivo a ser submetido e informações
como autoria, data de criação e breve resumo. Além da submissão por demanda, é feito
um monitoramento dos documentos pertinentes pela lista de e-mail institucional a qual os
servidores estão vinculados, pela página de documentos de gestão e pela pasta
compartilhada <FotosdaBU>. Nossa história depende de alimentarmos nossa memória.

Manual da DECTI

No Portal BU, em Estrutura organizacional, é possível acessar o Manual de Processos
Técnicos da DECTI. Nesta página, disponível ao público em geral, são descritos todos os
procedimentos executados pelo setor, além de ser constantemente atualizada com as
novas decisões.

Portal de Periódicos UFSC auxilia na reformulação da Encontros Bibli

Desde meados de 2018 a equipe do Portal de Periódicos vem trabalhando em conjunto
com a revista Encontros Bibli para sua reformulação. O processo foi concluído no mês de
abril de 2019. Foram feitas várias reuniões que resultaram em: criação de nova identidade
visual para a revista, padronização de template para autores, revisão da política editorial e
diretrizes para submissão de artigos, revisão e atualização das informações no OJS,
ativação de novo formulário de avaliação, entre outros. A Encontros Bibli também será a
primeira revista do Portal a utilizar o sistema de publicação em fluxo contínuo, ou seja,
uma vez que o artigo submetido seja aprovado e editorado, o mesmo será publicado
automaticamente, não esperando que seja fechada uma edição completa. Outra inovação
diz respeito ao modelo de publicação ampliada (ou estendida), que permite aos
pesquisadores a publicação dos dados brutos da pesquisa junto aos artigos, e por
último, pareceres abertos, no qual se dará aos avaliadores a opção de publicar o parecer
de forma anônima. 
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Nota da Comissão de Mapeamento de Processos 
 
A comissão de Mapeamento de Processos finalizou o mapeamento e fluxogramas das 167
principais atividades desenvolvidas na BU/UFSC. Nas próximas reuniões, que ocorrerão no
mês de maio, os encontros serão internos para desenvolver uma breve descrição do site
em que constam os fluxogramas para divulgação e a composição do relatório final da
comissão.

Errata Nova Chefia TECDI 
 
Informamos que a despeito do convite aceito pelo colega Danilo, no momento a ação não
pôde ser concretizada.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  13 e 27 de maio de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora:  31 de maio de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora: 13 e 27 de maio de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no Ambiente Digital 
Data e hora:  10 e 24 de maio de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 28 de maio de 2019, das 14h às 15h30 
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: 02, 09, 16, 23 e 30 de maio 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
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É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
07/05 - Luciana Chaves Melilo (DECTI) 

08/05 - Maria Bernadete P. Melilo (DECTI) 
08/05 - Gabriel Araldi Walter (TECDI) 

12/05 - Marlei Alegre (BC) 
13/05 - Gilvano da Rosa (BC) 

 
Parabéns!

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