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Florianópolis, 25 de setembro de 2019.
Edição 122
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Novo Banner Explicativo na BC

A Comissão de Comunicação e Marketing
desenvolveu um banner explicativo sobre
os três setores que dividem o acervo geral
da Biblioteca Central: Sirius, Vega e
Bellatrix. O banner está colocado junto à
estação de consulta próxima ao setor
Sirius. Ele possui o histórico e uma breve
explicação sobre as estrelas. A arte foi
desenvolvida pela estagiária da BU/DECTI,
Gabriela Tertuliano.

Inventário de Obras de Arte da BU

A listagem com fotografias, dados de identificação, descrição de conteúdo e física das
obras de arte pertencentes à Biblioteca Universitária e alocadas na Biblioteca Central foi
concluída pelo Setor de Coleções Especiais. Esse trabalho foi feito após solicitação do
Departamento de Arte e Cultura da UFSC (DAC) e será requerido o inventariamento de
todas as vinte obras relacionadas. O documento pode ser conferido aqui.

 

 

https://mailchi.mp/8c540caaa8ec/bu-16-quais-so-as-novas-1999181?e=9c4909ca4f
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=9a22174875&e=9c4909ca4f
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Placas de Sinalização de Ruído

Para melhor acomodação e bem-estar da comunidade universitária, a BU adotou placas de
sinalização de nível de ruído, divididas em três tipos de sinais:

Ruído mínimo: locais sem conversa, como sala de estudos individuais da Biblioteca
Central;
Ruído baixo: locais em que pode-se ter barulhos adequados para realizar alguma
atividade, como balcão de empréstimos;
Ruído moderado: locais de estudo em grupo, onde existe a troca de informações e
conversa moderada.

A sinalização foi desenvolvida pela Comissão de Marketing para melhor orientação e uso
dos espaços.

Palestra Ministrada na UDESC

A bibliotecária Juliana Gulka, do Portal de Periódicos UFSC, ministrou no dia 19/09 a
palestra intitulada "Trabalhando com revistas científicas: o que fazem os bibliotecários?". A
fala foi feita a convite da Profa. Lani Lucas para os alunos da disciplina de Gestão da
Informação e do Conhecimento, do curso de Biblioteconomia da UDESC e procurou
mostrar as atividades do dia a dia no atendimento aos editores de periódicos e os serviços
que são oferecidos às revistas publicadas pela UFSC.

Projeto Janela da Arte Recebe Nova Exposição na Biblioteca Central
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As exposições, que ocorrem na Janela da Arte, tem por objetivo expor as mais variadas
manifestações artísticas, como pinturas, poemas, artefatos decorativos, fotografias e
demais formas de expressão cultural que podem ser afixadas na moldura. A mesma
recebe agora os desenhos de Nicole Rezende, que expõe obras que são fruto de sua
imaginação, misturando realidade e fantasia. Assim como ela, outros artistas podem expor
suas obras originais, basta entrar em contato com o setor de coleções especiais na
Biblioteca Central. 

Redistribuição de Servidor da BSCA

O servidor Rômulo da Silva Ferreira (BSCA) não atua mais na UFSC desde a publicação de
sua portaria de redistribuição com permuta para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul,
no dia 20/09/2019. Agradecemos sua colaboração.

Projeto Neurociência, Cinema e
Literatura exibe o filme "Instinto"

No dia 25/09 o Projeto "Neurociência,
Cinema e Literatura" exibirá o filme
"Instinto", às 18:20, no Auditório Elke
Hering da Biblioteca Central. A sessão
contará com os debatedores
convidados: Eliton Felipe de
Souza e Vinicius Brum Prá.

Aposentadoria

Informamos que o servidor Sr. Almiro Geraldo Albino ("Miro"), do setor do Periódicos,
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aposentou-se no dia 20/09/2019.

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: 04 e 18 de outubro de 2019, das 14h às 16h
Local: Sala de Reuniões da Direção

Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing
Data e hora: 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

Reunião: Comissão para Concepção do Serviço de Suporte à Pesquisa e Gestão de Dados
Científicos 
Data e hora: 08 e 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: 01, 15 e 29 de outubro 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

Reunião: Conselho Consultivo e Deliberativo do Portal de Periódicos UFSC
Data e hora: 09 de outubro de 2019, às 14h30
Local: Sala de Reuniões da Direção

É festa!

Confira quem são os próximos
aniversariantes:
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27/09 - Adriano Gonçalves (BC)
07/10 - Lirio Odorizzi (BC)

07/10 - Tamara Nolasco (DECTI)
09/10 - Fabio Lorensi do Canto (BC)

09/10 - Adilson Valgas (DECTI)
10/10 - João Oscar do Espírito Santo (BC)

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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