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Por uma BU Acessível

Você sabia que o termo Pessoa com deficiência foi escolhido pelas próprias Pessoas

com Deficiência?

Historicamente essas pessoas foram chamadas de inválidas, incapacitadas,
defeituosas, deficientes, excepcionais, pessoas portadoras de deficiência, pessoas
com necessidades especiais, pessoas especiais. Todos esses termos estão em
desuso, pois reduzem a pessoa a sua deficiência/diversidade corporal. Já o termo
Pessoa com Deficiência compreende a deficiência como uma das categorias que
constitui a variação humana, como raça, etnia, gênero e classe social. Ou seja, a
deficiência é inerente à condição humana. Isso quer dizer que alguém pode nascer
ou se tornar uma pessoa com deficiência ao longo da sua vida e isso não deve
impedir sua participação social. Por isso, o contexto deve ser acessível e as barreiras
devem ser eliminadas, garantindo a participação de todos. Para saber mais, clique
aqui.

BSCUR Apresenta o Projeto "Setembro do bem estar na UFSC"
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Aconteceu, no dia 10/09, no Campus de Curitibanos, o projeto Setembro do Bem Estar
na UFSC, sob coordenação da BSCUR  e com a participação dos servidores e estudantes.
O objetivo do projeto foi apresentar as Práticas Integrativas e Complementares (PICS) que
auxiliam no tratamento médico convencional. A terapeuta holística Paula Wordell explicou
sobre os benefícios e efeitos esperados das terapias Barras de Access e Thetahealing,
sanando várias dúvidas sobre tratamentos alternativos do público presente.

Descrição da imagem #pratodosverem : foto tipo selfie que em primeiro plano aparece a fotografa de cor branca e cabelos

curtos e em segundo plano estão os participantes da oficina alguns em pé lado a lado e outros abaixados, todos sorrindo para

a foto.

Inventário dos Bens Móveis da UFSC– 2019 – Comissão Biblioteca Central

Entre os dias 16 /09 a 01/11 de 2019, os servidores da UFSC realizarão a coleta e
lançamento de dados referente ao inventário anual de bens móveis. A Comissão
constituída para inventariar os bens da Biblioteca Central (BC) solicita aos colaboradores
que se atentem quanto a movimentação de bens de um ambiente para outro sem o devido
procedimento administrativo. Possíveis alterações poderão produzir dados divergentes nos
Relatórios do Sistema de Informações Patrimoniais (SIP). Durante a coleta de dados não
será possível transferir bens através de Termos de Transferência via SPA. Casos isolados
de transferência serão analisados pela comissão  encarregada pelo inventário, com a ajuda
do Departamento de Gestão Patrimonial (DGP). Diante da grande quantidade de bens
disponíveis no prédio da BC, a Comissão de Inventário espera contar com a contribuição e
compreensão de todos.

 

 



Novo Servidor na BSCED

Em 13/09 o servidor João Juliano
Monteblanco Castro entrou em exercício
na BSCED. João veio transferido da UFSM
por meio de permuta com Gabriela
Lazzari, que agora está na UFSM.

Política das Fotografias na BU

Todos os registros fotográficos que compõem o Galeria da BU já estão publicados em
coleções da Memória Documental da BU, no Repositório Institucional. Em breve, o acesso
à Galeria será retirado do nosso Portal, não sendo mais utilizado o sistema Gallery pela BU.
Lembre-se de depositar as imagens fotografadas no Pastas > FotosdaBU, e para a
publicação dessas, na Memória Documental, abrir chamado no Portal de Chamados -
serviço Obras Raras.

GT do Setor de Acessibilidade Informacional da BU

A equipe do AI (Acessibilidade Informacional) da BU criou um grupo de trabalho (GT) para
discutir sobre os desafios vivenciados na promoção de Acessibilidade Informacional e
buscar estratégias que visam à reestruturação do trabalho. Atualmente, o setor produz
cerca de 12.662 páginas semestralmente, que representam as referências bibliográficas
em formato acessível, as quais fazem parte das leituras obrigatórias dos estudantes com
deficiência visual regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação da
UFSC. Esse acervo acessível deve ser catalogado no Sistema Pergamum e disponibilizado
por meio de senha de acessibilidade aos estudantes com deficiência. Para além da
adaptação de material, o setor realiza, atualmente, atendimento especializado, empréstimo
de equipamento de tecnologia assistiva, assessoramento aos professores e estudantes e
consultorias aos projetos e ações na área de acessibilidade informacional dentro e fora da
UFSC.

 

 



Descrição da imagem #pratodosverem : Numa sala ensolarada, com cadeiras e mesa de reunião, estão sentados em volta da

mesa, os servidores Patrícia, Clarissa A. e Douglas, os três sorriem para a foto. Ao fundo o data show reflete uma imagem com

a planilha colorida referente ao planejamento e à organização do setor sendo construídos.

Dia da Luta da Pessoa com Deficiência

No dia 21 de setembro é comemorado a Luta da Pessoa com Deficiência e acontecerá um
evento promovido pelo Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina chamado Semana
Inclusiva da Grande Florianópolis. Clique aqui para saber mais, e participe!

Agenda de Reuniões

Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento
Data e hora:  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: 20 de setembro de 2019, das 14h às 16h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing
Data e hora: 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: 26 de setembro de 2019, das 15h às 17h
Local: Sala de Reuniões da Direção
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Reunião: Comissão para Concepção do Serviço de Suporte à Pesquisa e Gestão de Dados
Científicos 
Data e hora: 24 de setembro de 2019, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção

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: 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:

18/09 - Almiro Geraldo Albino (BC)
18/09 - Fernanda Guimarães (Secretaria)

27/09 - Adriano Gonçalves (BC)
07/10 - Lirio Odorizzi (BC)

07/10 - Tamara Nolasco (DECTI)

Parabéns!
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