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bu@mailman.ufsc.br>
Data 2019-09-04 12:07

Florianópolis, 04 de setembro de 2019.
Edição 119
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Por uma BU Acessível
 

Tornar a BU acessível significa promover a acessibilidade em todos os ambientes e plataformas da

biblioteca. Por isso a seção estreia com um pedido especial para toda a equipe da BU: ao

encaminharem suas fotos para publicação no nosso boletim Quais são as Novas façam uma

descrição da imagem. Aqui vão algumas dicas de descrição de imagens a serem utilizadas em

espaços alternativos sem a necessidade de um rigor técnico:

Inicie com a hashtag #ParaTodosVerem.

Em seguida, informe que tipo de imagem está descrevendo. Ex: É uma fotografia? Uma

pintura? Uma charge? Um convite?

A partir da imagem, responda as perguntas: o quê, quem, onde e como? E organize as

respostas para que o texto e o entendimento fiquem claros.

Você pode descrever as características físicas das pessoas, roupas, as cores, as ações, os

objetos, as paisagens. Porém, evite julgamentos e opiniões, como por exemplo: escrever

se a pessoa é feia, ou que a pintura está mal feita.

Procure organizar a descrição da esquerda para direita e de cima para baixo, se perceber

que esta dica não favorece o entendimento de determinada imagem, não use. O mais

importante é que a explicação fique clara e o essencial da imagem não se perca.

Contamos com a colaboração de todos Por uma BU Acessível!

 

 

https://mailchi.mp/70784bbf1ab7/bu-16-quais-so-as-novas-1982213?e=f737debcd2
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Visita à BSARA

No dia 20 de agosto a direção da BU e as
chefias de divisão (DECTI e TECDI)
estiveram na Biblioteca Setorial de
Araranguá para reunião com a equipe e
Direção do Campus.

Políticas de fotos da BU

Lembramos que é importante enviar registros materiais gerados em atividades e eventos
da BU para a Memória Documental da BU (MD). O Gallery da BU Galeria de Imagens será
suspenso assim que for concluída a atividade de submissão de todos os seus registros no
Repositório Institucional (RI). Agora temos o Instagram como mais um canal de veiculação
de fotografias! E ainda, há a pasta compartilhada "FOTOS BU" como fonte de informação
para a MD/BU. Assim, quando salvar imagens nessa pasta,
comunique a memoria.bu@contato.ufsc com informações para o preenchimento dos
metadados no RI (data, contexto e autor).

Participação do projeto BU
Publicações na IFLA WLIC 2019.

O serviço BU Publicações encaminhou um
trabalho para ser apresentado no
congresso da IFLA WLIC 2019. O título do
poster é "El servicio BU Publicaciones: la
construcción de saberes en la Biblioteca
Universitaria de la Universidad Federal de
Santa Catarina". A colega Claudiane
Weber, membro do Standing Committee
da IFLA/LAC, realizou as apresentações
nos dias 26 e 27 de agosto de 2019.

Planejamento Estratégico 2019/2020
 
Os objetivos do PE (2019-2020) foram reduzidos/agrupados e podem ser conferidos na
Página da BU. Os trabalhos de acompanhamento estão sendo realizados pela comissão de
Gestão do Conhecimento.

Projeto "Musicando na Universidade"
em Curitibanos
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Aconteceu no dia 22/08, no hall do
Campus de Curitibanos, a primeira edição
do "Musicando na Universidade", com a
apresentação artística da aluna de
Agronomia Franciele Souza. O "Musicando
na Universidade" faz parte do Projeto A
Partilha do Sensível, sob coordenação do
Psicólogo Educacional Lucas Emmanoel e
conta com as parcerias da Assistência
Estudantil e da Biblioteca Setorial, cujo
objetivo é construir um espaço e um
tempo no cotidiano da UFSC  para que
seus integrantes partilhem os seus modos
sensíveis e artísticos de manifestar e
celebrar a vida através das artes.

Pastas Bolsistas

Praticamente todos os setores/bibliotecas possuem bolsas PIBE ou outra. Em 2018 foi
criada uma pasta no servidor para gerenciar as informações dos candidatos e
selecionados. Acesse pelo Pastas UFSC BU/Bolsistas, lá você terá: 

pasta "Documentos2019BolsistasFlorianopolis" para armazenar os documentos
recebidos dos candidatos (currículo, atestado, histórico escolar); 
planilha "Bolsistas BU candidatos" para preencher as informações de data do
contato do candidato, nome, curso, fase, IA, frequência suficiente, turno disponível,
e-mail, telefone, documentos recebidos e informações da entrevista realizada; e, 
planilha "Bolsistas BU ativos" para preencher as informações que ajudarão no
contato com o bolsista, habilitação de sistemas, inclusão em listas de e-mail, entre
outras necessidades da BU.

Colabore com o preenchimento! As bibliotecas dos campi também poderão utilizar o
mesmo espaço criando pastas/planilhas específicas para seus campi.

O Laboratório de Aprendizagem BU/CIN já está em funcionamento

Neste semestre, nas noites de segunda, terça e quinta e nas tardes de quarta-feira,
acontecem aulas no Laboratório de Aprendizagem da BU, que fica localizado próximo ao
Acervo Armazém. No restante dos dias o laboratório está à disposição da equipe da BU
para o desenvolvimento de reuniões das comissões de trabalho e outras demandas
internas. Qualquer servidor da BU pode realizar a reserva pelo SIEF, da mesma forma
como é feito para a Sala da Direção. A chave fica disponível na Secretaria da BU ou na
Recepção da BC.

Projeto Libras na BU

O Projeto Libras na BU agora tem sua
identidade visual, representada pelas
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mãos sinalizantes que identificam a Língua
Brasileira de Sinais (Libras) no centro da
logo BU/UFSC, simbolizando a Libras
sendo inserida na estrutura da BU.
Também foi elaborada vinheta, por meio
da técnica de stop motion, para identificar
a coleção das produções audiovisuais em
Libras que estão sendo produzidas.

Essa técnica é a que melhor representa o projeto: uma construção, a qual vai mobilizando
as partes até chegar ao todo. Parabenizamos toda a equipe, especialmente o estagiário
João Quinalha, graduando de artes cênicas, que participou de várias reuniões para
compreender o trabalho e desenvolver a arte, com sensibilidade, dando vida ao projeto.
Conheça a vinheta. Participantes: Clarissa K. e Patrícia Muccini (coordenação e
supervisão); João Quinalha (criação de imagem); Talita Teles, Bruno Araújo e Kauana
Machado (produção e edição).

Movimentações na DECTI

No mês de agosto aconteceram movimentações internas de servidores na DECTI. Luciana
Melilo e Maria Bernadete Melilo foram para o Tratamento Físico. Natália da Rosa deixou o
setor de Periódicos e passou a compor a equipe de Seleção e Aquisição da DECTI,
enquanto Avani Célia Feltz deixou a DECTI e foi para o setor de Periódicos.

Agenda de Reuniões

Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento
Data e hora:  16 e 30 de setembro de 2019, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Conselho Consultivo
Data e hora:  27 de setembro de 2019, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão para Análise de Conteúdos de Informação
Data e hora: 06 e 20 de setembro de 2019, das 14h às 16h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing
Data e hora:  05, 12, 19 e 26 de setembro 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: 13 e 27 de setembro 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: 10 e 24 de setembro de 2019, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção
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Reunião: BiblioCentros
Data e hora: 29 de outubro de 2019, das 10h às 11h30
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão de Gestão de Projetos
Data e hora: 04 e 17 de setembro de 2019, das 15h às 17h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão de Gestão do Portal BU
Data e hora: 30 de setembro de 2019, das 08h30 às 10h
Local: Sala de Reuniões da Direção

É festa!

Confira quem são os próximos
aniversariantes:

05/09 - Daniel Borges de Matos (BSCCSM)
08/09 - Elaine L. Siegel de Aguiar (CCJ)

07/09 - Tatiana Rossi (BC)
10/09 - Dirce Maris N. da Silva (DECTI)

10/09 - Rosangella M. de Arruda (DECTI)

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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