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Florianópolis, 27 de outubro de 2020. 
Edição 172
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Semana Nacional do Livro e da
BIblioteca da BU/UFSC 
 
A Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca (SNLB) foi criada com o objetivo
de  valorizar as bibliotecas, a leitura, a
informação e a cultura. A data também
busca divulgar a profissão do bibliotecário.
Na Página da BU você confere a
programação completa que inclui
capacitações, o lançamento da série
Histórias do Cotidiano e as atividades
organizadas pela BSCA.

Descrição da imagem #paratodosverem: Cartaz da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Na metade superior fundo

vermelho com os dizeres em letra branca "Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. A BU junto a comunidade universitária".

Na metade inferior foto de uma pessoa digitando em um notebook, na qual aparecem somente as mãos e braços da pessoa. 

Progressão por Capacitação

A carga horária dispensada nas comissões de trabalho da BU podem ser validadas como
progressão. De acordo com o Decreto 5.5707/206: "entende-se por: III - eventos de
capacitação [...] aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos [...], que
contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Verifique seu nível de
capacitação e solicite progressão na Página da DAFDC, se for o caso. 
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Clube do Livro "Era uma vez" 
 
O Clube do Livro "Era uma vez" convida todos os servidores a participar da sessão Leituras
na Quarentena, que ocorrerá no dia 06/11, às 10h, via Mconf (acesso à sala). Neste
encontro discutiremos o conto "Apenas um saxofone" da escritora brasileira Lygia
Fagundes Telles. O encontro de leitura tem como objetivo incentivar a prática da leitura e
manter a interação do grupo. Leia o conto e assista ao monólogo com a atriz Gabi Abreu
(adaptação da obra).

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, excepcionalmente neste encontro,
abriremos espaço para que os colegas compartilhem manifestações culturais ou artísticas.
Cada pessoa terá de 5 a 10 minutos para expor a sua apresentação. Poderá cantar, tocar
algum instrumento musical, recitar poesia, expor pinturas ou desenhos etc. Aguardaremos
vocês!

Descrição da imagem #ParaTodosVerem: na parte superior, escrito em preto sobre branco, entre as marcas da UFSC e da BU:

O Clube do livro: "Era uma vez..." ... convida todos os servidores a participar da sessão "leituras na quarentena". Na parte

central, consta a foto da escritora que está com uma das mãos apoiada sobre uma mesa e a outra segurando os óculos pelas

hastes, ao mesmo tempo que apoia a mão no rosto, expressando, desta forma, serenidade e tranquilidade. Ela veste um

casado preto com alguns detalhes na cor azul-marinho. Abaixo, à esquerda, a frase "neste encontro discutiremos o

conto 'Apenas um saxofone' de Lygia Fagundes Telles. Data e local: 06/11/2020, às 10h, via Mconf". Já na direita, a frase “Em

comemoração ao Dia do Servidor Público, teremos manifestações culturais e artísticas.”

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data: 29 de outubro de 2020, às 14:00. 
 
Reunião: Comissão Por uma BU Acessível 
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Data: 04 e 18 de novembro de 2020, das 14:00 às 16:00. 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data:  03 e 17 de novembro de 2020, das 13:30 às 14:30. 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdo de Informação 
Data: 30 de outubro de 2020, às 14:00. 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação  
Data: 05 de novembro de 2020, às 15:00. 
 
Reunião: GT BU de Prevenção à Covid-19 
Data: 28 de outubro de 2020, das 10h às 12h. 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Acervo Localizado na BC 
Data: 27 de outubro e 03 de novembro de 2020, das 14:30 às 16:30.

É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
30/10 - Luciana Bergamo Marques (SCE) 

06/11 - Aline T. de Sousa (BSBLU) 
08/11 - Marina Boos (BSCCA) 
11/11 - Diogo Morini (BSJOI) 

 
Parabéns!

Twitter BU Facebook BU Website BU Instagram BU

Este boletim conta com texto alternativo nas imagens do seu layout como prática de acessibilidade.

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 

Diretrizes para Publicação 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://twitter.com/bu_ufsc
https://twitter.com/bu_ufsc
https://www.facebook.com/bu.ufsc/
https://www.facebook.com/bu.ufsc/
http://portal.bu.ufsc.br/
http://portal.bu.ufsc.br/
https://www.instagram.com/bu.ufsc/
https://www.instagram.com/bu.ufsc/
http://portal.bu.ufsc.br/files/2020/05/Diretrizes-para-Publica%C3%A7%C3%A3o-no-Quais-s%C3%A3o-as-Novas-para-p%C3%A1gina-da-CCM.pdf
http://eepurl.com/c3mJ1v
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=9c51af407b
javascript:;


03/11/2020 {BU 172} Quais são as novas? 27/10/2020

https://mailchi.mp/f33b054d732f/bu-16-quais-so-as-novas-4959774?e=f737debcd2 4/4

 
 
 
 
 
 

This email was sent to jessica.vilvert@ufsc.br 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Biblioteca Universitária · Campus Universitário, Acesso Trindade, Setor D - 88040-900 Florianópolis, SC · Florianopolis, Sc 88000-000 ·
Brazil 

 

Subscribe Past Issues Translate

mailto:jessica.vilvert@ufsc.br
https://ufsc.us13.list-manage.com/about?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=9c51af407b&e=f737debcd2&c=7c3a77bce6
https://ufsc.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=9c51af407b&e=f737debcd2&c=7c3a77bce6
https://ufsc.us13.list-manage.com/profile?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=9c51af407b&e=f737debcd2
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=d361ea8a7095f437b1a3501a1&afl=1
http://eepurl.com/c3mJ1v
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=9c51af407b
javascript:;

