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Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville, 07 de abril de 2021. Edição 23.

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

Tendo em vista os avanços dos casos de coronavírus (Covid-19) no estado de Santa
Catarina, a BU suspenderá os atendimentos presenciais (empréstimo e devolução
de livros, por exemplo) em todas as bibliotecas no período de 13 a 27 de abril de
2021. Retornaremos os atendimentos presenciais a partir de 28 de abril.

PORTAL DE ATENDIMENTO DA BU
A BU possui um Portal de atendimento para solicitação de diversos serviços,
tais como: marcação de atendimentos individualizados, conferência de multas,
solicitação de ficha catalográfica, dúvidas sobre o Repositório Institucional,
entre outras questões. Aprenda como acessá-lo:
No Portal da BU, aperte o botão "Atendimento" (imagem a seguir):

https://us17.campaign-archive.com/?u=925a40de0fca3a811e3367f32&id=9e9715af27
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Na página com perguntas frequentes, clique no botão "Portal de Atendimento
Institucional (PAI)":

Selecione o serviço desejado e preencha os dados solicitados:

A BU recomenda que a comunidade priorize a solicitação de serviços pelo
Portal de Atendimento em vez do envio de e-mails, pois o Portal permite
registro das demandas, maior transparência e geração de estatísticas.

FONTES DE INFORMAÇÃO: LIVRO SOBRE FLORES E FRUTAS
https://us17.campaign-archive.com/?u=925a40de0fca3a811e3367f32&id=9e9715af27
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O livro A UFSC continua linda, de
autoria da profª. Graziela de Luca
Canto, contém mais de 150 fotos de
flores e frutas do campus Reitor
João David Ferreira Lima, bairro
Trindade. A live de lançamento
aconteceu no dia 17 de março de
2021, mas ainda pode ser acessada
em youtu.be/VFYydVdBilM
O livro apresenta três versões digitais gratuitas, confira:
1) Baixar em pdf: sun.eduzz.com/764032
2) Plataforma ISSUU:
issuu.com/grazieladelucacanto/docs/a_ufsc_continua_linda
3) Passear pelo jardim virtual de forma interativa: google.com/maps/d/u/0/edit?
mid=1C2Wbk4YKYD8OYHMEQ86nANPVwZSlVFNw&usp=sharing
As fotos podem ser baixadas em: http://flic.kr/s/aHsmUPnqcf

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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