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Dia mundial do Meio Ambiente na BC/UFSC 
 
Dia 05/06 é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e na Biblioteca Central estão sendo
realizadas algumas ações. No hall de entrada foi colocado um cartaz interativo intitulado
"O que você faz no seu dia a dia para preservar o Meio Ambiente?". Também serão
distribuídas mudas arbóreas, herbáceas e de flores doadas pelo professor Enio Luiz
Pedrotti, do Centro de Agrárias. Em frente a secretaria da BU, teremos uma campanha de
doação de canecas, para incentivar o uso das mesmas e evitar o uso de descartáveis.
Quem tiver canecas ociosas pode doar na secretaria, onde será colocado a tag "O planeta
não é descartável. Adote uma caneca", para posterior doação. 

Novo Servidor na BSCCSM

 

 

https://mailchi.mp/dcc911fa96d8/bu-16-quais-so-as-novas-1919437?e=9c4909ca4f
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No dia 15/05, o bibliotecário Fabrício Silva Assumpção
tomou posse e iniciou suas atividades na Biblioteca
Setorial do Centro de Ciências da Saúde – Medicina
(BSCCSM). Fabrício, seja bem-vindo à BU/UFSC!

Movimentação Interna na BU

A bibliotecária Sirlene Pintro, que atuava na BSCCSM, passou a exercer suas atividades no
setor de Competência em Informação e Suporte a Pesquisa, no último dia 03/06. Sirlene
ocupará a vaga em decorrência da aposentadoria da bibliotecária Maria Bernadete Alves.
Agradecemos o apoio dos colegas do setor pelo período em que a vaga esteve
desocupada. Desejamos sucesso para a Sirlene neste novo desafio.

Exposição "Vivência em Agricultura

Familiar", na BSCCA

A exposição fotográfica, na BSCCA,
registra alguns momentos da disciplina
'Vivência em Agricultura Familiar', em que
os alunos viveram juntos a famílias
agricultoras entre 01 e 21 de março de
2018, no município de Petrolândia - SC.

A disciplina, que é ministrada na 4ª fase, na transição entre os conteúdos básicos e os
profissionais, integra a grade curricular obrigatória dos cursos de Agronomia e de
Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da UFSC. Durante a disciplina, o graduando tem
a oportunidade de permanecer 3 semanas na residência de uma família de agricultores,
conhecendo de perto seu ambiente de vida e de trabalho.

Desenvolvimento de templates para os periódicos editados pela UFSC

Desde 2018 a equipe do Portal de Periódicos UFSC está trabalhando no desenvolvimento
de templates para os periódicos. Cada periódico está recebendo um template
personalizado. Alguns elementos, no entanto, foram colocados como obrigatórios para
todas as revistas, como por exemplo a data de recebido e aceite de artigos, uso de Licença
Creative Commons, manifestação de conflito de interesses, etc. Os templates prontos já
estão hospedados no Repositório Institucional e hiperlinkados na página de diretrizes para
autores das revistas. A iniciativa tem o objetivo de tornar o processo de publicação de
artigos mais transparente e de alinhar-se com práticas internacionais de editoração.
Conheça algumas revistas com templates prontos: Esboços e Encontros Bibli.

 

 

 

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=1a91df65a3&e=9c4909ca4f
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Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  10 e 24 de junho de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora:  28 de junho de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora: 10 e 24 de junho de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 25 de junho de 2019, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão para Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora: 14 e 28 de junho de 2019, das 14h às 16h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 06, 13 e 27 de junho 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: 18 de junho de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital  
Data e hora: 21 de junho de 2019, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção

É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
06/06 - Cátia Silene C. Ferreira (BSCFM) 
18/06 - Wanessa C. da Silva (BSCFM) 
29/06 - Alexandre Pedro de Oliveira

(TECDI) 
02/07 - Leonardo Ripoll Tavares Leite (BC) 

 
 

Parabéns!
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