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Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville, 13 de agosto de 2021. Edição 35.

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

CAPACITAÇÕES
A BU promove uma extensa agenda de capacitações para a comunidade
universitária, confira:

18/08/21 – 14h – Fontes de informação on-line
nível avançado
Inscrições: http://inscricoes.ufsc.br/fontes-avanc18ago21
Onde: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nReytDRIg9g

13/09/21 – 14h – Fontes de informação nível básico e Portal de Periódicos
da CAPES
Inscrições: http://inscricoes.ufsc.br/fontes-basico-capes13set2021
Onde: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=L6auldlnxDc

Confira a agenda com as próximas capacitações no Portal da BU.

WORKSHOP GRATUITO SOBRE CONSTRUÇÃO DE PATENTES
A Axonal Consultoria Tecnológica, com apoio da Secretaria de Inovação da
Universidade Federal de Santa Catarina (SINOVA/UFSC), promove o
workshop especial Construindo Patentes Relevantes. As inscrições são
gratuitas e as vagas limitadas.
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Data: 17/08/2021 - 9h
Inscrição e mais informações: https://sinova.ufsc.br/2021/08/12/workshopgratuito-sobre-construcao-de-patentes/
O objetivo do evento é disseminar conhecimentos sobre propriedade industrial,
inteligência tecnológica, inovação e patentes. O workshop abordará técnicas
de redação de patentes, lógica e os motivos que estão por trás da construção
de patentes que valem a pena serem depositadas, tramitadas e mantidas no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
A BU auxilia na divulgação do evento, não participando da sua organização.

FONTES DE INFORMAÇÃO: HEMEROTECA DIGITAL
CATARINENSE
Designamos por hemeroteca uma coleção de publicações periódicas - jornais
diários, revistas semanais, boletins, revistas científicas, anais de eventos e
outros. A Biblioteca Publica do Estado de Santa Catarina (BPSC) possui uma
importante hemeroteca de renome nacional, que preserva centenas de jornais
catarinenses dos séculos XIX, XX e XXI, sendo uma valiosa fonte de
informação histórica.
Em 2013 foi lançada a Hemeroteca
Digital Catarinense, que disponibiliza
gratuitamente para consulta pública
centenas de periódicos históricos
digitalizados. Estão disponíveis
publicações de pelo menos 55
cidades catarinenses, como por
exemplo: Florianópolis (antiga
Desterro), Laguna, Chapecó,
Jaraguá do Sul e Porto União.
[A imagem ao lado reproduz o primeiro jornal publicado em Santa Catarina, O
Catharinense, em 28 de julho de 1831, por Jerônimo Coelho.]

Acesse a Hemeroteca Digital Catarinense.
Além das revistas e jornais históricos, a Hemeroteca disponibiliza também:
Coleção Eglê e Salin: cópias digitalizadas de recortes de jornais selecionados

16/08/2021 10:42

UFSC BU Divulga - edição 35

3 of 3

https://mailchi.mp/2806a458b85a/budivulgaedicao13-5323445

e guardados pelo casal Eglê Malheiros e Salim Miguel, de 1950 a 2016.
Livros, cartilhas e relatórios do Governo de SC: obras raras, cartilhas escolares
e relatórios anuais do Governo de Santa Catarina, de 1835 a 1969.
Catálogos de jornais: catálogos e outras publicações sobre o acervo da
Hemeroteca da BPSC. Destaca-se a obra Anita Garibaldi: levantamento
bibliográfico, que reúne centenas de menções à heroína dos dois mundos em
jornais dos séculos XIX e XX.

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

Universidade Federal de Santa Catarina
Biblioteca Universitária
Comissão Bibliocentros
http://portal.bu.ufsc.br
Contato
https://atendimento.ufsc.br/otrs/public.pl?Action=NewTicketWizardPublic;QueueID=7
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