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Edição 118

Oficinas de Libras na BU - Nível I
(iniciante) e II (básico)
No primeiro semestre de 2019 teve
início a Oficina de Libras na BU, com o
objetivo de promover o ensino da Língua
Brasileira de Sinais à equipe (servidores,
funcionários e estagiários) da Biblioteca.
Essa ação faz parte do
, que visa tornar a BU/UFSC
acessível à comunidade surda usuária da
Libras. Em 2019/2 será aberta uma nova
turma nível I (iniciante) e a turma nível II
(básico)
dará
continuidade
ao
aprendizado.

BU

Projeto Libras na

A oficina acontece na Biblioteca Central, pavimento superior, no Ambiente Almirante
Carneiro, em frente ao Serviço de Coleções Especiais. A participação da equipe é de suma
importância para que os usuários surdos possam ser atendidos com acessibilidade e
qualidade. Solicitamos aos interessados que manifestem sua disponibilidade de horário,
encaminhem sugestões e questionamentos para o e-mail clarissa.kellerman@ufsc.br.
Agradecemos os e-mails já enviados!!
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Projeto Cinema Mundo
O
ciclo
Violências
Várias
apresenta Grave (Raw, França, 2016), o
controverso filme de Julia Ducournau que
arrebatou diversos prêmios por onde
passou, incluindo o FIPRESCI, prêmio da
semana da crítica em Cannes. A sessão
acontecerá
na
quinta-feira,
29/08,
às 18h30, no Auditório Elke Hering, com
entrada franca. Os comentários serão de
Carolina Damasceno e Daniel Medeiros.

Projeto Neurociência, Cinema e Literatura exibe o filme "Um Homem entre
Gigantes"
No próximo dia 28 o Projeto "Neurociência, Cinema e Literatura" exibirá o filme "Um
Homem entre Gigantes", às 18h20min, na Biblioteca Central da UFSC. A sessão contará
com os debatedores convidados:
Participe!

Santhias.

Igor Kunze Rodrigues e Tânia M. Françosi

Biblioteca Central recebe a exposição
de bordados "As Linhas do Corpo"
A exposição de bordados "As Linhas do
Corpo" apresenta os trabalhos de 28
bordadeiras, sendo a maioria residentes
na grande Florianópolis. A exposição,
iniciada em setembro de 2018, vem sendo
apresentada
em
diversos
espaços
culturais.
Esta edição, organizada por Susan Mariot e Priscila Mendes Gobbi, integrantes do "Linhas
do corpo: projetos bordados", permanecerá até o final de outubro no hall de entrada da
Biblioteca Central da UFSC. Maiores informações: exposicaobordado@gmail.com.

Visita à BSBLU
No dia 6/8 a direção da BU realizou uma
visita ao Campus de Blumenau, com a
intenção de realizar reunião de rotina com
a equipe da biblioteca setorial e a direção
do Centro, para verificar possíveis
demandas. Na ocasião foi apresentada
a implantação das cabines de estudos
individuais.
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Disponibilização Template LATEX
No dia 19/8 foi disponibilizado no site da
BU, em normalização, o modelo em Latex
para teses e dissertações. O referido
modelo foi programado e cedido pelo
aluno Alisson Furlani.

Novo integrante da TECDI
O bolsista Henrique Pinto Santos, aluno de Sistemas de Informação, passou a integrar a
equipe da TECDI. Seja bem vindo!

Entrevista na
Curitibanos

Rádio

Coroado

de

A bibliotecária Luciane Brigida foi
entrevistada pela equipe da Rádio
Coroado de Curitibanos para falar sobre
as atividades de Troca -troca de livros na
sala de leitura em parceria com o SESC.
Na oportunidade, a bibliotecária também
esclareceu sobre a possível instalação do
Curso de Medicina no Campus, bem como
a criação da Biblioteca Comunitária Nilson
Thomé, com recursos oriundos da Lei de
Incentivo à Cultura.

Projeto "Acervo audiovisual acessível na Biblioteca Universitária da UFSC
(BU/UFSC)" - EDITAL Nº 1/2019/PROEX
Como consequência do projeto "Acervo audiovisual acessível na Biblioteca Universitária da
UFSC (BU/UFSC)", obtivemos 417 filmes com recurso de audidescrição, que foram
salvos em servidor da UFSC e feita uma catalogação sumária em planilha Excel para
posteriormente serem catalogados no Sistema Pergamum. O download destes materiais
foi autorizado por quatro instituições/projetos que responderam ao contato realizado,
elogiaram a iniciativa e foram favoráveis a proposta, sendo elas: Cegos do Brasil,
CineBlind, Acessibilidade em Foco e Fiocruz. O referido projeto precisou ser cancelado,
pois constatou-se a impossibilidade de compra de filmes com recursos de acessibilidade
como previsto.

Comissão
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Informacional conclui seu terceiro
curso para colaboradores
A
Comissão
de
Confiabilidade
Informacional e Combate à Desinformação
no Ambiente Digital (CIDAD) concluiu a
terceira edição do curso voltado aos
servidores
e
estagiários
da
BU/UFSC. O objetivo foi capacitar a
equipe para lidar com as novas demandas
do ambiente digital e atualizar o seu
campo de atuação enquanto profissionais
da informação.

O curso abordou em seu conteúdo reflexões sociológicas e filosóficas sobre a informação e
sua disseminação, critérios de verificação de confiabilidade da informação e práticas éticas
no compartilhamento e na criação de conteúdo informacional. Com um total de dez
participantes, foram realizados quatro encontros totalizando 20h de capacitação.

ERRATA

Por

Na edição passada a descrição da foto da reunião do grupo responsável pela seção
foi publicada com um erro de edição, no qual o nome do
colega Rômulo não foi identificado. Pedimos desculpas pelo inconveniente.

uma BU Acessível

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: 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: 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: 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: 03 de setembro de 2019, das 15h às 17h
Local: Sala Henrique Fontes

É festa!
Confira quem são os próximos
aniversariantes:

28/08 - Claudia P. Salgado Cesar (BSJOI)
29/08 - Hilda Carolina Feijó (Periódicos)
31/08 - Tassiane Castamann Algayer (BC)
05/09 - Daniel Borges de Matos (BSCCSM)
08/09 - Elaine L. Siegel de Aguiar (CCJ)
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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