
18/04/2022 14:51 [Servidores_bu] {BU 244} Quais são as novas? 29/03/2022

https://webmail.ufsc.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=26418&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/6

Assunto [Servidores_bu] {BU 244} Quais são as novas?
29/03/2022

De Jéssica Vilvert Klöppel via Servidores_bu
<servidores_bu@mailman.ufsc.br>

Remetente Servidores_bu <servidores_bu-
bounces@mailman.ufsc.br>

Para Servidores_bu <servidores_bu@mailman.ufsc.br>,
Bolsistas bu <bolsistas-bu@mailman.ufsc.br>

Responder para Jéssica Vilvert Klöppel <jessica.vilvert@ufsc.br>
Data 2022-03-29 17:29

Florianópolis, 29 de março de 2022. 
Edição 244

View this email in your browser

Este boletim conta com texto alternativo nas imagens como prática de acessibilidade. Para as pessoas que

utilizam tecnologia assistiva, indica-se a utilização dos navegadores Mozilla Firefox e Microsoft Edge.

  

Conscientização para retorno seguro

O retorno ao trabalho presencial, na fase 3, e a reabertura dos espaços para utilização dos
usuários requerem a atenção para os cuidados na prevenção do Covid-19, tendo em vista
que a pandemia ainda não acabou! Com a retomada dos serviços presenciais na BU, não
podemos correr o risco de contaminações, especialmente entre os servidores, impondo a
necessidade de novo fechamento e restrições dos nossos ambientes e à comunidade. A
fim de evitar um surto de Covid-19 nas bibliotecas da BU/UFSC, orienta-se que:

Não aglomere, mantenha o distanciamento físico entre as pessoas;
Higienize as mãos com água e sabão, sempre que possível, ou utilize o álcool em
gel;
Utilize corretamente a máscara PFF2, fornecida pelo Departamento de Atenção à
Saúde do Servidor da UFSC, cobrindo totalmente nariz e boca;
Reduza os objetos sobre as superfícies e evite o compartilhamento de objetos de
uso pessoal;
Proceda a higienização das superfícies e objetos com álcool etílico e dos
equipamentos com álcool isopropílico, ambos com papel toalha;
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Não permita que os usuários fiquem sem máscara ou com máscara mal posicionada
(no queixo, no pescoço, com as narinas de fora, etc) e solicite, sempre que possível,
que façam a higiene das mãos;
Ao tocar na máscara e/ou removê-la para se alimentar, higienize imediatamente as
mãos, de preferência com água e sabão, procure ambiente ao ar livre ou com
circulação de ar e mantenha distância física das pessoas;
Vista o Equipamento de Proteção Individual antes de manipular o material advindo
da devolução e nos atendimentos com grande circulação de usuários;
Mantenha a vacinação em dia.

 

CIDAD se Reúne com Programa de
Combate à Desinformação do STF 
 
No dia 22/03, a Comissão de
Confiabilidade Informacional e Combate à
Desinformação no Ambiente
Digital (CIDAD) se reuniu com
representantes do Programa de Combate
à Desinformação do Supremo Tribunal
Federal (STF) para discutir uma possível
parceria entre as instituições.

O programa do STF, desde a publicação da Resolução n. 742, de 27 de agosto de 2021,
tem se mobilizado na busca de cooperações para reduzir a propagação da desinformação
sobre as instituições basilares do Estado Democrático de Direito, antecipando a
intensificação prevista pelo ano eleitoral. As universidades são vistas como importantes
aliadas no desenvolvimento de ações de diálogo e capacitação, tanto dos servidores do
STF como do público em geral.

Descarte de Item 
 
A DECTI informa que para a exclusão e descarte de item deve-se seguir o fluxo desenhado
no mapeamento Desbaste (remanejamento e descarte) (link externo). Após a exclusão o
item deverá ser encaminhado diretamente à sala de descarte da BC acompanhado por
servidor do setor de Seleção e Aquisição para orientação do local de depósito do material
nas estantes.

Minicurso "Identificando Mentiras na
Internet"

A Comissão de Confiabilidade
Informacional e Combate à Informação no
Ambiente Digital (CIDAD) (link externo),
abre as inscrições para o minicurso
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"Identificando mentiras na internet".
O encontro tem como público-alvo a
comunidade interna e externa da UFSC,
principalmente as pessoas com pouca
familiaridade nas dinâmicas atuais de uso
das redes e aplicativos. O minicurso
acontecerá dia 30/03, das 19h às 21h, em
sala virtual enviada por e-mail aos
inscritos. As inscrições podem ser feitas
até dia até 29/03, via Formulário de
inscrições online (link externo).

Desmontagem de Exposição Fortalezas 
 
A Biblioteca Central recebeu no espaço expositivo do salão central entre dezembro de
2019 até março de 2022 a mostra itinerante sobre o "Sistema Defensivo da Ilha de Santa
Catarina". Foram colocados painéis, roupas, livros, fotografias e maquetes das fortalezas
de Santa Cruz de Anhatomirim, Santo Antônio de Ratones e São José da Ponta Grossa.
Agora essa exposição será montada na Fortaleza São José da Ponta Grossa e a Biblioteca
Central receberá uma nova exposição em breve.

Criação do Espaço do Café
 
Para atender a comunidade foi criado, na Biblioteca Central (BC), o espaço café próximo
aos guarda-volumes, considerando ser uma demanda registrada no levantamento de
necessidades realizado com os servidores no início dos trabalhos da Comissão de Gestão
do Espaço Físico. O intuito é oferecer o espaço com mesas para tomar café e realizar
pequenas refeições. No levantamento apontou-se a necessidade de acompanhamento do
processo de instalação de uma cafeteria no espaço da BC. A Comissão estudou o processo
e verificou que não será viabilizado há médio prazo e que serão necessárias adaptações, e
por isso optou por criar um espaço para esta finalidade no hall de entrada - separado do
uso dos espaços internos de estudo. A Comissão seguirá avaliando o uso do espaço para o
atendimento à demanda e conta com toda a equipe para monitorar e contribuir para
cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas.

Novos Modelos de
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Carimbos de Aquisição

Em março de 2022, a
DECTI atualizou
os carimbos de aquisição
por compra, doação e
reposição. Os novos
modelos mantêm as
informações essenciais para
identificação da procedência
dos exemplares, evitando
replicações desnecessárias.

As bibliotecas setoriais podem continuar usando os carimbos antigos até que recebam
carimbos atualizados, o que deverá ocorrer após a retomada do serviço de carimbos da
UFSC. Outras mudanças realizadas em março e que as bibliotecas setoriais já devem
implantar: o código do exemplar (preenchido no carimbo e na p. 33) deve ser anotado à
caneta; o carimbo "Biblioteca Universitária UFSC" passa a ser usado na p. 33 e na última
página com final 33. Confira essas e outras orientações no Manual de Processos Técnicos
da DECTI (link externo).

Emissão de Negativa de Débito 
 
Quando a emissão da negativa de débito for realizada por servidor, é imprescindível a
realização da atualização da "Situação/Instituição" de afastamento do usuário
(afastamento, formatura, aposentadoria, etc.) no Menu Usuários/Cadastro. Verifique
no Mapeamento de Processos Atendimento ao usuário/Emissão de negativa de debito (Link
externo) o passo a passo.

Quem Não é Visto Não é Lembrado! 
 
Precisando divulgar seu evento? Utilize os canais
institucionais de comunicação externa para divulgar as
atividades que você e sua equipe promovem à
comunidade:

1. Bibliocentros - BU Divulga;
2. Comissão de Marketing - Fala Biblioteca / Redes

Sociais (Twitter, Instagram, Facebook - verifique o
uso das Hashtags (link externo);

3. Comissão de Gestão do Portal BU - Portal BU;
4. Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação (BSCA)

- Site da BSCA;
5. Agecom - Notícias UFSC e Divulga UFSC;
6. Lives no Canal BU/UFSC no Youtube - Solicitar à

Direção;
7. Gravações no Canal BU/UFSC no Youtube - Enviar

à TECDI.
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PROTEJA-SE

Conforme o portal Coronavírus do Governo Estadual de Santa
Catarina (Link externo), publicado em 26/03/2022 e consultado
em 29/03/2022, estamos em situação de risco diferenciado
entre as regiões do Estado, sendo que a região do campi de
Joinville ainda se encontra em risco alto. Acesse também o
Painel Ativo de Dados Epidemiológicos da UFSC (Link
externo) para conhecer os dados detalhados de cada município
e a cobertura vacinal dos servidores. Proteja-se! Use máscara,
lave as mãos e fique em casa sempre que possível.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data: 31 de março de 2022, às 14h. 
 
Reunião: Comissão Por uma BU Acessível 
Data: 13 de abril de 2022, às 14h. 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data: 11 e 25 de abril de 2022, às 10h. 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data: 19 de abril de 2022, às 9h. 
 
Reunião: Comissão de Concepção do Serviço de Suporte à Pesquisa e Gestão de Dados
Científicos 
Data: 05 e 19 de abril de 2022, das 10h às 12h.

É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
30/03 - Gleide Bitencourt J. Ordovás

(Direção) 
04/04 - Verônica Orlandi (BC) 

05/04 - Jair Manoel Pereira (BC) 
10/04 - Amira Younan Figueiredo (BSCCA) 

10/04 - Fabrício Simas (BSCCSM) 
 

Parabéns!
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