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Por uma BU Acessível

A seção desta semana trará dicas de etiqueta para interação junto às pessoas com
deficiência auditiva e/ou Surdez. Importante compreender que as pessoas que não
ouvem ou ouvem parcialmente - Falam - seja através das línguas orais ou das
línguas Sinalizadas. Por isso, os termos corretos para nomear as pessoas com esse
perfil são: Pessoa com deficiência auditiva, pessoa com surdez, pessoa surda ou
simplesmente surdo(a), como ela se identificar e preferir. JAMAIS usar o termo
mudo(a) ou surdo-mudo(a). Esses termos têm conotação pejorativa e equivocada
sobre essas pessoas.As pessoas surdas podem ser oralizadas (falarem a Língua
Portuguesa) ou sinalizantes (falarem a Língua Brasileira de Sinais) ou ainda optarem
pelo uso das duas línguas. Essa escolha cabe à própria pessoa.

Se a pessoa surda for usuária de Libras e você não sabe essa língua, pode
usar a comunicação escrita de forma clara e objetiva.
Caso a pessoa surda sinalizante não saiba o português na modalidade escrita,
chame um colega que saiba Libras ou um(a) intérprete para viabilizar a
comunicação.

 

https://mailchi.mp/9dd4f14575dc/bu-16-quais-so-as-novas-2016697?e=f737debcd2
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Na comunicação intermediada por intérpretes, dirija-se sempre à pessoa
surda.
Se a pessoa surda for oralizada, fale olhando para ela e fale devagar, ela irá
identificar as palavras através do movimento labial e da expressão facial.
Nunca fale num tom mais alto ou grite, pois tanto a pessoa surda oralizada
quanto a sinalizante não escutam alguns ou nenhum sons/som.
Caso tenha dificuldade para compreender a fala da pessoa surda, peça para
ela repetir. Ela perceberá que você quer compreendê-la.
Em cursos, palestras, visitas orientadas e demais eventos, certifique-se
previamente se terá algum participante surdo sinalizante, caso tenha, agende
o serviço de interpretação da coordenadoria de intérpretes da UFSC, através
do e-mail: INTERPRETES.CCE@CONTATO.UFSC.BR

Saiba mais sobre esse trabalho: https://interpretes.paginas.ufsc.br/

Consulta Pública do PDI UFSC (2020-024)

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSC (2020-2024) está em consulta pública
de 09 de outubro à 02 de novembro. Para as sugestões é utilizada uma ferramenta de
consulta do Governo Federal -  participa.br. Acessem e participem. Há várias iniciativas
estratégicas da BU e também indicadores de desempenho. Maiores informações na página
do PDI UFSC.

Exibição do Filme "Cascaes
Documentarista"

O filme Cascaes Documentarista será
exibido no dia 22/10 às 18h30min no
Auditório Elke Hering na BC. Após a
exibição, irão participar do debate a Profª
Drª Aline Carmes Krüger,
cujos trabalos tiveram como fonte de
pesquisa as obras de Franklin Cascaes, e
o diretor José Rafael Mamigonian. 

O filme, realizado com recursos públicos do VIII Prêmio Funcine de Produção
Audiovisual "Armando Carreirão", contou com apoio institucional do MArquE/UFSC e com
materiais da BU/UFSC. Este evento faz parte das comemorações da Semana Nacional
do Livro e da Biblioteca. 

Programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca
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As atividade que serão promovidas na SNLB 2019 da BU celebram a cultura catarinense e
apresentam a biblioteca como espaço de promoção de arte, cultura e conhecimento. O
evento acontecerá de 21 a 25 de outubro e é aberto a toda comunidade.

Participação da BU no CBBD2019

Do dia 01/10 até 04/10 realizou-se a 28ª edição do Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia e Documentação, em Vitória, ES, com a temática "Desigualdade e
Democracia: qual é o papel das bibliotecas?". O CBBD 2019 teve como objetivo discutir o
estado da arte da Biblioteconomia e da Ciência da Informação e integrar os profissionais
das bibliotecas brasileiras de todas as tipologias: escolares, públicas, comunitárias,
universitárias e especializadas. A equipe BU UFSC apresentou onze trabalhos, além de
participação como mediadores em mesas e fóruns, durante todo o evento. Na abertura
oficial, no dia 01/10, tivemos a grata surpresa e orgulho de ver nossa colega Sigrid ser
homenageada pela organização, por toda sua trajetória profissional de luta, dedicação e
exemplo para todos. Parabéns Sigrid!
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Guia de Redação em Inglês

A SINTER elaborou um Guia de redação em língua inglesa para auxiliar na redação de
documentos e correspondências institucionais em língua inglesa no âmbito da
UFSC. Utilize-o como fonte de apoio e consulta.

4º Encontro da Oficina de Leitura
Crítica

A Comissão de Confiabilidade
Informacional e Combate à Desinformação
no Ambiente Digital (CIDAD) apresenta
o quarto encontro do semestre da
sua Oficina de Leitura Crítica. Ele
acontecerá dia 21/10, segunda, 19h, na
Sala Harry Laus da BC.

A Oficina tem participação livre e faz parte do conjunto de iniciativas que visam promover
formas de apropriação e disseminação da informação confiável e de combate à
desinformação. A habilidade de leitura crítica é considerada uma das formas de selecionar
e analisar a informação veiculada nos textos escritos de diversos tipos. O tema do quarto
encontro será Leitura e democracia - Relação dos hábitos de leitura com a participação
democrática. Dimensão política e social da leitura, por Wesley de Oliveira, Dr. (UFSC)
& Ricardo Chagas, Me. (UFSC).

Curso sobre desinformação na BU

A Biblioteca Universitária abriu as inscrições para as duas primeiras turmas do
curso "Critérios de confiabilidade informacional: como identificar a
desinformação no ambiente digital". O curso, aberto a toda comunidade universitária,
faz parte das ações da Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à
Desinformação no Ambiente Digital (CIDAD), e gera certificados aos participantes. As
inscrições são limitadas e as turmas serão nos seguintes dias e horários:

Turma 1: 24/10 (quinta-feira), das 16h às 18h, Sala Harry Laus da Biblioteca
Central. Link para inscrição, aqui.

Turma 2: 29/10 (terça-feira), das 10h às 12h, Lab. Aprendizagem BU/CIN da
Biblioteca Central. Link para inscrição, aqui. 

Agenda de Reuniões

Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento
Data e hora:  11 e 25 de novembro de 2019, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção
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Reunião: Conselho Consultivo
Data e hora: 25 de outubro de 2019, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão para Análise de Conteúdos de Informação
Data e hora: 18 de outubro de 2019, das 14h às 16h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing
Data e hora: 17, 24 e 31 de outubro 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: 24 de outubro 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: 22 de outubro 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: 15 e 29 de outubro de 2019, das 15h às 17h
Local: Sala de Reuniões da Direção

É festa!

Confira quem são os próximos
aniversariantes:

15/10 - Patrícia Muccini (AI)
20/10 - Marivone Richter (BSCUR)

21/10 - Liliane Vieira Pinheiro (DECTI)
21/10 - Ana Caroline Padilha Severo (BC)

22/10 - Jonathas Troglio (DECTI)

Parabéns!
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