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Alterações nos Espaços do Setor Coleções Especiais

No final do mês de setembro, o espaço do setor de Coleções Especiais da BC recebeu
algumas alterações. Ele foi organizado de forma que comportasse a Memória da Biblioteca,
o Ambiente Almirante Carneiro e a Estação de Trabalho das Obras Raras (CEOR, CER e
CERC). A intenção é expor as atividades desenvolvidas no setor e melhorar a interação
com o usuário. Há poucas semanas houve a transferência do Museu do Brinquedo para o
térreo da BC. Esta adaptação o tornou adequado ao uso, pois agora este é um ambiente
cujo nível de ruído deve ser moderado. Além disso, trouxe maior visibilidade ao Museu. As
alterações já foram realizadas, mas críticas e sugestões são bem vindas!

Descrição da imagem #pratodosverem : A esquerda prateleiras com teses e dissertações, ambiente Almirante Carneiro (tapete

circundado por cadeiras), atrás mesas de trabalho de coleções especiais, totem expositivo, ao lado direito instalação dos
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móveis da memória da biblioteca que tentam replicar a ambiência de uma biblioteca antiga (com gaveteiro de fichas para

busca de bibliografia, cristaleira, mesa redonda e mesa da diretora com computador antigo, máquina de escrever e globo).

Atualização dos Contatos no Portal da BU

Lembramos às chefias de informarem as alterações dos contatos da equipe, por ocasiões
de mudanças de setor, entrada de novos servidores ou outras situações, para atualização
no Portal da BU. As informações devem ser enviadas para o e-mail
portal.bu@contato.ufsc.br.

Espaço para Cartazes e Recados no
Auditório da BC

A Equipe das Coleções Especiais instalou
um vidro ao lado da porta do Auditório
Elke Hering para escrever recados com
canetas para quadro branco e colar
cartazes. A orientação é que os banners
sejam colocados em dois parafusos na
parede adjacente. Assim é possível
divulgar os eventos e colocar recados sem
danificar as portas e paredes. 

Descrição da imagem #paratodosverem : a esquerda parede com banner pendurado, ao centro a porta do auditório com vidro

lateral onde uma pessoa escreve um recado, a direita pessoa entrando na porta do auditório.

Produção de material adaptado - Acervo acessível da BU/UFSC

A equipe do AI produz cerca de 12.662 páginas semestralmente, que representam o
material bibliográfico em formato acessível, os quais fazem parte das leituras obrigatórias
dos estudantes com deficiência visual regularmente matriculados em cursos de graduação
e pós-graduação da UFSC. No semestre passado, o setor recebeu cerca de 300 pedidos
(18311 páginas) para adaptação de materiais; desse total, 217 (12662 páginas) foram
atendidos e 83 (5649), não. Esses pedidos foram feitos por 31 professores em 32
disciplinas.  Os materiais adaptados estão distribuídos em 37 livros completos, 193
capítulos, 24 artigos e 49 textos diversos. Esses materiais foram encaminhados a 11
estudantes. Esse acervo acessível deve ser catalogado no Sistema Pergamum para ser
disponibilizado aos usuários com deficiência visual por meio de senha de acessibilidade.
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Descrição da imagem #paratodosverem: Gráfico tipo organograma colorido no formato retangular, com os dados relativos ao

acervo acessível produzido no semestre 2019.1. No centro do retângulo consta sobre fundo amarelo, o total de pedidos

atendidos que geraram itens adaptados (217), no canto superior esquerdo sobre fundo vermelho o número de professores

solicitantes (31), no canto superior direito sobre fundo verde o número de disciplinas contempladas (32), na parte inferior

esquerda sobre fundo roxo o número de páginas adaptadas (12.662) e ao lado, sobre fundo azul o número de alunos que

receberam os materiais (11).

Oficina Bordado Livre na Biblioteca

A Oficina de Bordado Livre na Biblioteca
ocorrrá em comemoração à Semana
Nacional do Livro e da Biblioteca. Quem
coordenará a atividade é grupo de
bordadeiras responsável pela
exposição Linhas da Corpo, localizada
no hall da BC. A oficina acontecerá no dia
21 de outubro, das 14 às 18 horas. Para
se inscrever, clique aqui.

BSCUR Entrega Quebra-cabeça ao
Centro Acadêmico de Agronomia

No segundo semestre de 2019, como
parte da acolhida aos calouros, foi
montado pelos usuários do Campus de
Curitibanos um quebra-cabeças com 3000
peças cujo tema é "Fazenda". O mesmo
foi entregue ao Centro Acadêmico do
curso de Agronomia com o objetivo de
alegrar ainda mais o ambiente
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Descrição da imagem #pratodosverem : foto com plano de fundo mostrando o acervo da biblioteca setorial, em primeiro plano

quatro pessoas em pé segurando quebra-cabeça emoldurado com tema Fazenda, da esquerda para a direita: homem ruivo

com barba, bigode, boné e óculos; homem branco, cabelos escuros; mulher morena com cabelos lisos e escuros, mulher

branca com cabelos lisos e escuros.

Agenda de Reuniões

Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento
Data e hora:  14 de outubro de 2019, das 10h às 12h
Local: Sala de Reuniões da Direção

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: 10, 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: 10 e 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:

09/10 - Fabio Lorensi do Canto (BC)
09/10 - Adilson Valgas (DECTI)

10/10 - João Oscar do Espírito Santo (BC)
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11/10 - Mirna C. Saidy (TECDI)
12/10 - Scott Rocco Dezorzi (BSCCJ)

15/10 - Patrícia Muccini (AI)

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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