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Por uma BU Acessível
 

Historicamente a visão da sociedade sobre as Pessoas com Deficiência (PcD) é
negativa, permeada por uma percepção de incapacidade e inferiorização em relação
às pessoas sem Deficiência. Mesmo as ações com o propósito de integrá-las têm
como foco reabilitar e consertar seus corpos para se adequarem aos espaços. Essa
perspectiva é chamada no campo teórico de Modelo Biomédico. Nos anos 60 o
Modelo Social da Deficiência (MSD) começou a ser discutido. O MSD tem como
objetivo eliminar a ideia de tragédia pessoal, de incapacidade do corpo com lesão,
apontando o despreparo da sociedade em incluir todos os corpos pertencentes à
categoria do humano. A CABU atua sob perspectiva do MSD, por meio da
sensibilização da equipe da BU/UFSC, considerando que nosso papel enquanto
servidores públicos e cidadãos tem grande impacto na vida da comunidade que
frequenta a UFSC. Nossa próxima publicação abordará novamente o MSD.

Live Cinema Mundo

A fim de redesenhar as ações cineclubistas neste
momento de pandemia, o Projeto Cinema Mundo iniciou
na última quinta-feira (10/09) um ciclo de lives para a
curadoria virtual “cinema de estrada”. O intuito é
reproduzir minimamente as sessões presenciais de
debates de filmes do projeto. Os debates virtuais
acontecerão quinzenalmente às quintas-feiras,
pelo  Instagram (@cinemamundo.ufsc), sempre às 19
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horas. A primeira live do ciclo debateu o filme “A
Estrada Perdida” (Lost Highway, David Lynch, 1997). O
debate contou com os comentários de José Claudio
Morelli Matos e com a mediação do
bibliotecário Leonardo Ripoll.

Descrição da imagem #ParaTodosVerem: Captura de tela de um dos momentos da transmissão da live. Na foto, que apresenta

uma tela de chamada em vídeo compartilhada entre duas pessoas, o mediador aparece em cima, ouvindo atentamente, e o

debatedor está abaixo, falando. Na imagem também constam informações de participação da transmissão e caixas de diálogo

e reações que o Instagram disponibiliza.

Documentos de gestão

O item "Documentos de gestão" no portal da BU, que tem a finalidade de concentrar os
documentos que dão suporte para o desenvolvimento das atividades dos servidores de
toda a BU/UFSC (não somente para o setor/comissão) foi revisado e migrado para o site
do Mapeamento de processos (segundo menu: Documentos de gestão). Pedimos que a
equipe auxilie verificando se os documentos importantes que costuma utilizar e precisa
localizar de maneira rápida estão contemplados e corretos. Dúvidas e sugestões
encaminhe para: processos.bu@contato.ufsc.br

Agenda de Reuniões

Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing
Data: 17 de setembro de 2020, às 14:00.

Reunião: Comissão Por uma BU Acessível
Data: 16 e 23 de setembro de 2020, das 14:00 às 16:00.

Reunião: Comissão de Gestão de Projetos
Data: 28 de setembro de 2020, das 15:00 às 17:00.

Reunião: Comissão de Compras 
Data: 15 e 29 de setembro de 2020, das 14:00 às 16:00.

Reunião: Comissão de Análise de Conteúdo de Informação
Data: 18 de setembro de 2020, às 14:00.
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Reunião: Grupo de Trabalho Ações de enfrentamento à Covid-19 pela BU/UFSC
Data: 16, 23 e 30 de setembro de 2020, das 10:00 às 12:00.

É festa!

Confira quem são os próximos
aniversariantes:

18/09 - Fernanda Guimarães (Secretaria)
25/09 - Luisa Chaves Café (BSJOI)

27/09 - Adriano Gonçalves (BC)
07/10 - Lírio Odorizzi (BC)

07/10 - Tamara Nolasco (DECTI)

Parabéns!

Twitter BU Facebook BU Website BU Instagram BU
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