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Palestra "O poder das escolhas no
caminho da vida"
 
No dia 16/08 acontecerá no Auditório Elke
Hering, na Biblioteca Central, às 18h,
a Palestra "O poder das escolhas no
caminho da vida" que tratará de questões
relacionadas aos desafios de fazer
escolhas e os impactos que elas causam
no rumo das vidas das pessoas. Participe!
Entrada Franca.

Acompanhamento do Planejamento Estratégico pela comissão de GC

A comissão de Gestão do Conhecimento está revisando os projetos e ações do
Planejamento Estratégico 2019/2020. Assim que concluídos serão encaminhados para
apreciação de todos os servidores. Este trabalho deverá durar minimamente mais três
encontros (19/08, 26/08, 02/09). Os membros da comissão farão o intercâmbio com as
áreas e servidores, mas todos estão convidados a participar.

Projeto Cinema Mundo

O Projeto Cinema Mundo inicia o segundo
semestre do ano abordando como tema a
violência e suas transgressões estéticas e
conceituais. Em sua sessão de estreia, no
dia 15/08, às 18:30, o ciclo Violências
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Várias apresenta Irreversível, de Gaspar
Noé, no Auditório Elke Hering da
Biblioteca Universitária (BU). Após a
sessão, os comentários serão de Raquel
Maysa Keller e Allende Renck.

Um ano fértil na BU/UFSC
 
O ano de 2019 entrará para a história da BU como um ano fértil, assim como ocorreu em
1980. As grávidas da BU/UFSC neste ano são:  1 - Leila Cristina Weiss (BSCED); 2 -
Luziane Cordova (BC); 3 - Joana Carla S. M. Felicio (BC); 4 - Jenifer Maira Laube
(BSCCA); 5 - Aline Trierweiler de Sousa (BSBLU). Esperam, respectivamente: 1 -
Guilherme; 2 - Catarina; 3 - Lisa; 4 - Luísa; 5 - Beatriz.

Repercussão das Ações de Recepção aos Calouros

Antes mesmo do semestre iniciar, dia 30/07, algumas ações da programação de recepção
aos calouros foram tema de matéria no Portal de Notícias da UFSC. No dia 06/08 ocorreu
outra divulgação da Recepção aos Calouros na TVUFSC.

Bom dia Biblioteca Mapeamento de
Processos

No dia 31/07 aconteceu o Bom dia
Biblioteca para Apresentação das
atividades desenvolvidas na comissão de
Mapeamento de Processos. Além dos
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conceitos, histórico e resultados, foi
apresentado o site que contém os
fluxogramas das principais atividades
mapeadas e que servirá de ferramenta de
trabalho para todos da equipe.

Para ampliar a imagem e conhecer melhor os símbolos do fluxograma, acesse a
página Entenda os fluxos. O conteúdo mapeado foi repassado pelos servidores que
compunham a comissão e conheciam a atividade, bem como os experts na atividade,
momento em que debatemos padronização e simplificação das rotinas nas bibliotecas. Se
tiver sugestão, verificar algum erro ou possível ajuste, encaminhe seu comentário para o
e-mail da comissão processos.bu@contato.ufsc.br. Pretende-se manter as reuniões
semestralmente para ajustes menos impactantes ou realizar reuniões emergenciais para os
conteúdos que tiverem que ser atualizados imediatamente. Agradecemos imensamente a
equipe que trabalhou nessa comissão e aos demais servidores que colaboraram nesse
processo!

Mudança de servidora e horário da
Sala de Leitura de Curitibanos

A Bibliotecária Luciane Brigida, a partir  de
06/08, passou a exercer suas funções na
sala de Leitura de Curitibanos no horário
das 13:15 às 17:15.

Recepção aos Calouros no CSE
 
Dia 05/08 a bibliotecária Joana Carla
Felicio representou a BU no evento
integrado de Recepção aos Calouros do
Centro Socioeconômico (CSE).

Agenda de Reuniões

Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento
Data e hora:  19 de agosto de 2019, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Conselho Consultivo
Data e hora:  30 de agosto de 2019, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção
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Reunião: Comissão para Análise de Conteúdos de Informação
Data e hora: 23 de agosto de 2019, das 14h às 16h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão para Concepção do Serviço de Suporte à Pesquisa e Gestão de Dados
Científicos 
Data e hora: 27 de agosto de 2019, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: BiblioCentros
Data e hora: 27 de agosto de 2019, das 10h às 11h30
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão de Gestão de Projetos
Data e hora: 26 de agosto de 2019, das 15h às 17h
Local: Sala de Reuniões da Direção

É festa!

Confira quem são os próximos
aniversariantes:

18/08 - Luciane Brigida de Souza (BSCUR)
20/08 - Eliane R. Mota Orelo (DECTI)

24/08 - Magda Camargo L. Ramos (BC)
28/08 - Claudia P. Salgado Cesar (BSJOI)
29/08 - Hilda Carolina Feijó (Periódicos)

Parabéns!
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