
Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville, 1º de fevereiro de 2021. Edição 17.

Se preferir, clique aqui e veja este informativo em uma nova página.

A equipe da BU deseja a todos os novos alunos e alunas um ótimo início de

semestre!

Confira na recepção aos calouros do seu centro as orientações sobre o

funcionamento das bibliotecas. O Campus de Curitibanos, por exemplo,

montou uma programação especial para os calouros, sendo o dia 04/02

dedicado à biblioteca.
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Conheça os serviços da BU oferecidos à comunidade deste período
de ensino remoto e restrição à circulação de pessoas nos campi da
UFSC.

AGENDAMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE LIVROS

Os usuários que necessitam devolver seus livros emprestados devem agendar

um dia e horário através da nova plataforma de agendamento da BU:

Acesse a plataforma para agendamento de devoluções de livros.

Na plataforma, você seleciona em qual biblioteca deseja realizar a devolução,

em seguida aparecerão os dias e horários disponíveis para agendar o

atendimento. Ao final, informe seus dados e confirme a operação.

A devolução de livros ocorre somente por agendamento prévio, o que permite

o atendimento individual e sem aglomerações.
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Lembramos que as devoluções só devem ocorrer em situações urgentes:

emissão da negativa de débito para formatura, trancamento ou desligamento

da UFSC, ou ainda para concurso público e aposentadoria.

OUÇA OS DEBATES SOBRE FILMES EXIBIDOS NO CINEMA
MUNDO

Criado em 2012, o projeto de extensão Cinema Mundo

opera aos moldes de um cineclube no espaço da UFSC.

A ação é  uma parceria entre o curso graduação em

Cinema e a BU. Após a exibição de um filme,

especialistas e o público são convidados a debaterem a

obra.

Os debates são gravados e estão acessíveis no Repositório da UFSC.

Ouça os comentários sobre filmes do Cinema Mundo.

RELATÓRIO DE GESTÃO DA BU 2020

O relatório apresenta as ações do Planejamento Estratégico de 2019/2020,

bem como informações e estatísticas das atividades técnico-administrativas
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desenvolvidas pela BU/UFSC no período de janeiro a dezembro de 2020.

Acesse o Relatório de gestão da BU.

TESES E DISSERTAÇÕES DEPOSITADAS NA BU  ESTÃO
DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO PERGAMUM

Em virtude da impossibilidade de processar (catalogar, classificar e indexar)

determinados materiais devido à pandemia e ao regime de teletrabalho, os

bibliotecários do setor de Desenvolvimento de Coleções e Tratamento da

Informação (DECTI) da BU realizaram o processamento técnico das teses e

dissertações da UFSC que estavam em atraso. Com isso, reduziu-se em

menor tempo a disponibilização dos trabalhos à comunidade, estando já

disponíveis no Pergamum os trabalhos depositados na BU no início de janeiro

deste ano.

Acesse a página da BU sobre depósito legal para obter outras informações.

No catálogo da BU, Pergamum, você pode pesquisar e fazer download da

maioria das teses e dissertações já defendidas na UFSC.

Conheça os serviços da BU no período de trabalho e ensino remotos.

Universidade Federal de Santa Catarina

Biblioteca Universitária

http://portal.bu.ufsc.br

Contatos da BU

http://portal.bu.ufsc.br/conheca-a-bu/equipeeproducao/equipe

Comissão Bibliocentros

Editado na plataforma Mail Chimp: https://mailchimp.com

Contato: informa.bu@contato.ufsc.br
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