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Data 2019-08-20 17:36

Florianópolis, 20 de agosto 2019.
Edição 117
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Nova seção no Quais são as Novas?

Em breve teremos novidades no boletim da BU. Por uma BU acessível será uma seção
criada para informar a equipe da BU sobre acessibilidade e sobre as questões que
permeiam a vida das pessoas com deficiência, com o objetivo de desmistificar impressões,
concepções e ações que resultam em barreiras para a efetiva inclusão das pessoas com
deficiência no contexto da biblioteca universitária da UFSC. Para atuar no desenvolvimento
dessa seção foi constituído um grupo de trabalho composto por servidores técnicos com e
sem deficiência pertencentes a equipe da BU, sendo eles Suélen (DECTI), Clarissa Agostini
(AAI), Patrícia (AAI), Tamara (DECTI), Rômulo (BSCA), Jéssica (BC). A primeira reunião
ocorreu, no dia 05/07, para consolidação do grupo e alinhamento da metodologia de
trabalho.

 

https://mailchi.mp/39cf12a576f2/bu-16-quais-so-as-novas-1973981?e=f737debcd2
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Descrição da imagem #pratodosverem: Os seis membros do GT "Por uma BU acessível" estão sentados lado a lado na sala

Henrique Fontes da BC. Da esquerda para a direita: Suélen, Clarissa, Patrícia, Tamara, Rômulo e Jéssica. Suélen tem a pele

clara, os cabelos castanhos longos e crespos e está sentada numa cadeira de rodas. Clarissa tem a pele clara, os cabelos

castanhos longos e lisos com franja. Patrícia tem a pele clara, os cabelos castanhos longos e lisos. Tamara tem a pele morena,

os cabelos pretos ondulados na altura dos ombros e usa óculos. (não recordo o nome do colega) tem a pele levemente morena

e os cabelos castanhos bem curtos. Usa óculos e não possui o antebraço e a mão esquerda. Jéssica tem a pele levemente

morena, os cabelos longos e ondulados e usa óculos.

95º Encontro do Círculo de Leitura de
Florianópolis

O evento tem por finalidade promover e
incentivar o hábito da leitura e apresenta
nessa edição o tema Vozes emergentes
na literatura e no cinema. O encontro
ocorrerá no dia 29 de agosto, quinta-
feira, às 18:30 horas na Sala Harry
Laus da Biblioteca Central da UFSC. Mais
informações aqui.

Festival de Cinema Fora da Lei na
Biblioteca Central da UFSC

O projeto de cinema Fora do
Circuito apresenta o Festival de Cinema
Fora da Lei entre os dias 27 de agosto e
08 de outubro. Os filmes serão exibidos
empre a cada duas terças-feiras. Com
obras da França/Itália, Estados Unidos,
Alemanha e Coréia do Sul, as exibições
são gratuitas e reproduzidas no auditório
Elke Hering, no segundo piso da Biblioteca
Central da UFSC. Saiba mais.
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Oficina de Leitura Crítica

A Comissão de Confiabilidade
Informacional e Combate à Desinformação
no Ambiente Digital (CIDAD) da BU/UFSC
apresenta o primeiro encontro da segunda
edição da sua Oficina de Leitura Crítica. O 
Encontro 1: Leitura, Conhecimento e
Certeza acontecerá dia 26/08, às 19h, no
Auditório Elke Hering da Biblioteca Central
da UFSC com os convidados Elisa Delfini
Corrêa, Dra. (UDESC) e José Claudio
Matos, Dr. (UFSC/UDESC).

Doação de quebra-cabeça ao curso
de Medicina Veterinária

No primeiro semestre de 2019, como
parte da acolhida aos calouros, foi
montado pelos acadêmicos do Campus de
Curitibanos um quebra-cabeças com 1500
peças cujo tema era "Cachorrinhos". O
mesmo foi emoldurado e doado para a
Cliníca Veterinária Escola, do curso de
Medicina Veterinária, para alegrar ainda
mais o ambiente.

Acolhida aos calouros na Sala de
Leitura de Curitibanos

Como parte da Acolhida aos Calouros
2019/02, a sala de leitura do CEDUP está
realizando atividades de Arteterapia,
quebra-cabeças, jogos de xadrez, dama e
gamão e o Troca- Troca de livros que foi
realizado em parceria com o Sesc de
Curitibanos. O objetivo é atrair cada vez
mais os acadêmicos para um ambiente
tranquilo e agradável para os estudos.

Aposentadoria 

Informamos que a nossa colega Denise
Maria Gomes Rocha se aposentou
oficialmente 19/08. Denise recebeu uma
homenagem da diretora administrativa do
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campus durante a cerimônia de
comemoração dos 10 anos da UFSC
Joinville. Agradecemos por sua dedicação
e desejamos felicidades nesta nova etapa!

Remoção da BSCED

A servidora Gabriela Lazzari Nogueira (BSCED) não atua mais na UFSC desde a publicação
de sua portaria de remoção com permuta para a Universidade Federal de Santa Maria no
dia 13/08/2019. Agradecemos sua colaboração.

Inventário de Obras de Arte da
BU/UFSC

No mês de julho/2019 o bolsista do Curso
de Museologia, Pedro Henrique dos
Santos Wolter, com a supervisão da
bibliotecária, Joana Carla Felicio, realizou
o trabalho de levantamento de
informações sobre as obras de arte que
estão alocadas no espaço da Biblioteca
Central da UFSC.

Foram identificadas 20 telas, adquiridas ao longo dos anos por doações dos próprios
artistas. A artista predominante é a Narcisa Amboni, bibliotecária do quadro de servidores
da BU/UFSC, já aposentada. Aproveitou-se para realizar ações de higienização das telas
com o auxílio de uma trincha (pincel espalmado). O objetivo deste inventário é
encaminharmos o pedido de patrimônio, visando a preservação do acervo de obras de arte
que foi confiado à UFSC. 

Agenda de Reuniões

Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento
Data e hora:  02, 16 e 30 de setembro 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

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

 

 

 



09/09/2019 [Servidores_bu] {BU 117} Quais são as novas? 20/08/2019

https://webmail.ufsc.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=4172&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 5/6

Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing
Data e hora:  22 e 29 de agosto de 2019, das 13h às 15h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital 
Data e hora: 30 de agosto de 2019, das 15h às 17h
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: 22 de agosto de 2019, das 15h às 17h
Local: Sala de Reuniões da Direção

É festa!

Confira quem são os próximos
aniversariantes:

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)

31/08 - Tassiane Castamann Algayer (BC)

Parabéns!

Coordenação: Comissão de Comunicação e Marketing
Edição: Jessica Vilvert e Tamara Nolasco (desde Out/2018)

Design da logo: Gabriela Tertuliano

Universidade Federal de Santa Catarina
Biblioteca Universitária

Email: novas.bu@contato.ufsc.br
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