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Por uma BU Acessível

As pessoas com deficiência são cidadãs com seus direitos/deveres, sentimentos,
qualidades/defeitos, personalidades. O que as "diferencia" é sua forma de "andar,
ouvir e ver", pois precisam de outros meios para realizar as atividades cotidianas.
Pensando nisso publicaremos na seção algumas dicas de etiqueta (boas práticas)
para interagir com pessoas com deficiência. Nesta edição, as informações estão
voltadas para uma melhor abordagem e interação com pessoas com deficiência
física:

Procure não tratá-las de modo infantil, se for uma pessoa adulta;
Antes de ajudar, identifique-se e pergunte se ela precisa de alguma ajuda.
Caso aceite, pergunte como você deve proceder. Se negar, não precisa
insistir, elas sabem até onde conseguem ir;
Não movimente a cadeira de rodas sem pedir permissão à pessoa e também
não a empurre em alta velocidade (nem todas tem um bom equilíbrio
postural);
Ao convidar uma pessoa com cadeira de rodas para ir a algum lugar tente
verificar antes se esse local é acessível no todo;
Numa conversa demorada, tente ficar no mesmo nível do olhar da pessoa;
Se estiver acompanhando uma pessoa com deficiência física, procure andar
respeitando o seu ritmo.

Para saber mais clique aqui 

 

https://mailchi.mp/f0f39189a98b/bu-16-quais-so-as-novas-2004809?e=9c4909ca4f
https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=f5aa9530f6&e=9c4909ca4f
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Orientação da Comissão de Comunicação e Marketing Quanto ao Arquivamento
das Atas

A comissão orienta que as atas (arquivadas nas pastas compartilhadas da BU) sejam
agrupadas, por ano, em um único arquivo (PDF/A pesquisável). O intuito é facilitar a
recuperação da informação.

Material de Expediente

Informamos que a Secretaria de
Planejamento e Administração tem
disponível, no almoxarifado da Biblioteca
Central, o item TERMOHIGRÔMETRO
DIGITAL. Os servidores/setoriais que
tiverem interesse no material, podem
solicitar diretamente na Secretaria, com
Luziane ou Laisa, ou encaminhar e-mail
para secretaria.bu@contato.ufsc.br. 

Biblioteca de Curitibanos Promove Segunda Oficina do Projeto Setembro do
Bem Estar na UFSC

No dia 24/09, no auditório do Campus de Curitibanos, aconteceu  a segunda oficina do
projeto " Setembro do Bem Estar na UFSC" com o tema: meditação em grupo. A terapeuta
holística, Paula Wordell, conduziu a meditação e explicou sobre os principais benefícios da
prática para a saúde mental. Ao final da oficina houve sorteio de brindes entre os
presentes.

 

 

 

mailto:secretaria.bu@contato.ufsc.br
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Descrição da imagem #pratodosverem : foto tipo selfie que em primeiro plano aparece a fotógrafa de cor branca e cabelos

curtos e em segundo plano estão os participantes da oficina, alguns em pé lado a lado e outros abaixados, todos sorrindo para

a foto.

Envio de Notícias para o Divulga UFSC

Com o intuito de dar visibilidade às ações da BU/UFSC, orientamos os servidores a
encaminharem suas notícias também para o boletim Divulga UFSC, via formulário ou
diretamente para o e-mail divulga@contato.ufsc.br, caso identifiquem que elas possuem
relevância para a comunidade acadêmica, como um todo.

Quem Mexeu no Meu Pufe?

Há algumas semanas os pufes da BC
foram transferidos para o térreo. Após
período de adaptação, a Comissão de
Marketing avaliou que seria interessante
reduzir a quantidade de pufes ofertados
aos usuários para melhorar a qualidade do
ambiente e evitar que os alunos
retirassem os mesmos do local
determinado. Assim, alguns pufes serão
destinados às Bibliotecas Setoriais e ao
Grêmio da Biblioteca. 

Descrição da imagem #pratodosverem : interior da biblioteca no pavimento térreo, ao fundo a janela mostra o exterior da BU,

ao centro pufes de diversas cores dispostos em forma circular com pessoas deitadas e uma pessoa em pé, a direita parede

com quadros emoldurados.

Informações Básicas Sobre as Doações
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Além de receber doações através do formulário de avaliação, a BU também pode
aceitar materiais diretamente sem seleção prévia, são eles:

Publicações do ano corrente;
Obras doadas pelo próprio autor;
Bibliografias de disciplinas doadas pelo professor.

É possível receber também obras de literatura para destinação ao Bookcrossing. Além
disso, no portal consta uma lista de sugestões de títulos para doação à BU.

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: 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: 03, 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: 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: 04, 15 e 29 de outubro de 2019, das 15h às 17h
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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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
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