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BC Recebe Exposição Comemorativa dos 165 Anos da Biblioteca Pública do
Estado de SC

A exposição comemorativa conta a história dos 165 anos da Biblioteca Pública do Estado
de SC. A mesma está ocorrendo no salão principal da Biblioteca Central até o final de
outubro e é composta por objetos antigos, jornais, materiais de uso dos bibliotecários,
banners e etc. Os curadores da exposição são Alzemi Machado e Helen Moro de Luca. Para
maiores informações: alzemi@fcc.sc.gov.br e helenluca@fcc.sc.gov.br.

Política de Uso dos Espaços para Eventos da Biblioteca Central

Foram realizadas as seguintes alterações e/ou inclusões na política de uso dos espaços
para eventos da Biblioteca Central: a) a  entrada com bolsas e similares é permitida às
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, bem como às Pessoas com Deficiência.
Igualmente, os participantes dos eventos estão autorizados a entrarem com suas bolsas e
similares, ficando a circulação dos mesmos restrita aos espaços para eventos e
áreas adjacentes (banheiros e hall);  b) a Biblioteca não possui técnicos à
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disposição para assessoria aos eventos. Por isso, sugere-se que os organizadores
reservem os espaços para testes prévios, para se certificar de que os equipamentos
disponibilizados atendem as necessidades do evento, buscando alternativas caso os
mesmos não estejam em conformidade; c)  não é permitido acessar ou permanecer nos
espaços fora do horário reservado.

Pesquisa por Teses e Dissertações no Pergamum

Você sabia que o Pergamum recupera conteúdos de Repositórios Institucionais de Acesso
Livre, incluindo as teses e dissertações? Verifique no resultado da busca a aba específica
para a lista destes conteúdos, bem como as opções de refinamento da busca à esquerda
da página.

Doação de Livros para o Curso de Medicina em Curitibanos

A Biblioteca Setorial de Curitibanos realizou a seleção dos livros doados pelo médico de
Curitibanos, Davi de Melo, para posterior incorporação no acervo da futura Biblioteca do
curso de Medicina. Foram utilizados equipamentos de proteção individual (EPI'S), e
contou-se com o auxilio do professor de medicina Vladimir Araújo que prestou excelente
apoio pedagógico.

Descrição da imagem #pratodosverem : na foto os três servidores da esquerda para a direita Valdimir, Luciane e Cristhiane

estão em pé selecionando os livros doados para o curso de medicina e utilizam equipamentos de proteção individual, luvas de

silicone e máscaras cirúrgicas. Vladimir tem a pele morena, cabelos crespos e usa óculos, Luciane tem a pele clara e cabelos

ondulados, Cristhiane tem a pele morena e cabelos crespos.

Ferramenta Rocket Chat na Biblioteca

Desde maio a BU adotou o Rocket Chat como ferramenta interna de comunicação. Além
de permitir a comunicação entre a equipe, a aplicação possibilita a comunicação com
qualquer servidor da UFSC que esteja online no sistema, usando para isso o IDUFSC. No
momento, apenas servidores ativos podem acessar o chat. O uso do chat traz vantagens
como diminuir o uso do e-mail e do telefone, sendo ideal para agilizar e facilitar a
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comunicação. A aplicação pode ser utilizada diretamente em um browser (Firefox, Chrome,
etc) ou instalada em computadores que utilizem Windows, MacOS ou Linux. Também há
versões para dispositivos móveis que utilizem Android ou IOS na Google Play Store ou
AppStore respectivamente. Para utilizar o chat acesse o endereço chat.ufsc.br utilizando
um browser, ou instale a versão para PC seguindo o manual de instalação.

Movimentação Interna na BU

Informamos que a partir do dia 26 /08 o colega Daniel Borges, que desempenhava suas
funções no Balcão de empréstimos da Biblioteca Central (BC), passou a integrar a equipe
da Biblioteca Setorial da Medicina (BSCCSM). A servidora Ana Carolina Padilha Severo que
fazia parte da equipe da BSCCSM passou, a partir da mesma data, a integrar a equipe do
Balcão de Empréstimos da BC. Agradecemos ao servidor Daniel Borges pelos serviços
prestados a BC e damos as boas vindas a servidora Ana na BC.

Formato padrão para o envio de notícias

A fim de evitar que o boletim se torne muito denso e cansativo, pedimos que os servidores
atentem-se a algumas indicações:

Envie textos de no máximo 150 palavras que contextualize bem o conteúdo
proposto;
Não esqueça de sugerir um título;
Você pode enviar links ou contatos que ajudem a complementar o assunto tratado;
Fotos são bem-vindas, mas não obrigatórias;
Faça a descrição das imagens encaminhadas de forma clara e objetiva, com o uso
da hashtag #ParaTodosVerem.

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: 20 de setembro de 2019, das 14h às 16h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing
Data e hora:  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: 12 e 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: 10 e 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:

10/09 - Dirce Maris N. da Silva (DECTI)
10/09 - Rosangella M. de Arruda (DECTI)

14/09 - Salentim Nemésio Bastos (BC)
18/09 - Almiro Geraldo Albino (BC)

18/09 - Fernanda Guimarães (Secretaria)

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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