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Assunto [Servidores_bu] {BU 245} Quais são as novas?
05/04/2022

De Tamara Nolasco via Servidores_bu
<servidores_bu@mailman.ufsc.br>

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

Para Lista Servidores BU
<servidores_bu@mailman.ufsc.br>, Bolsistas bu
<bolsistas-bu@mailman.ufsc.br>

Responder para Tamara Nolasco <tamara.nolasco@ufsc.br>
Data 2022-04-05 16:25

Florianópolis, 05 de abril de 2022. 
Edição 245

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.

  

Visita Técnica Museu Victor Meirelles 
 

No dia 31/03, a equipe das Coleções
Especiais foi convidada pela chefe de
Serviço do Museu Victor Meirelles (MVM)
Rita Coitinho para conhecer as novas
instalações do museu depois da obra de
restauração.

Os objetivos da visita, além de conhecer os novos espaços, era de compartilhar como
são elaboradas as exposições, compreender o processo educativo e materiais de
divulgação, como é a reserva técnica e como é realizado o diagnóstico e restauro das
obras. Vislumbramos parcerias futuras quanto a restaurações e exposições.

 

 

https://mailchi.mp/48efd805a712/bu-16-quais-so-as-novas-6062822?e=9c4909ca4f
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Nova Política de Preservação do Acervo das Coleções Especiais na BU/UFSC 
 
O setor Coleções Especiais elaborou, no último ano, a atualização da "Política de
Preservação do Acervo das Coleções Especiais na BU/UFSC". Parte das alterações
propostas foram divulgadas no evento "XIV Encontro Nacional de Acervo Raro", realizado
pela Biblioteca Nacional (disponível no canal do YouTube). O arquivo está disponível para
consulta na página das Coleções Especiais (link externo) e em breve realizaremos um
evento para ampla divulgação dos resultados.

Bom-dia Biblioteca!

No dia 06/04, às 10h, será apresentado o
Bom-dia Biblioteca - "Tratamento físico -
Orientações iniciais sobre a etiquetagem e
carimbagem". A apresentação acontecerá
na sala virtual de Eventos da BU (link
externo).

Ata Reunião Flexibilização  do dia 31/03

 
No dia 31/03/2022, ocorreu uma reunião dos servidores da BU com a CGU e a Prodegesp
para esclarecimento sobre os posicionamentos quanto a flexibilização da jornada de
trabalho. A ata foi elaborada, revisada, e informamos que está disponível nas pastas VPN:
(Direção BU) - (Atas e Relatos - Reuniões Diversas) - (2022).

Lojinha da BU no Centro de Eventos

 
A Lojinha da BU que funcionava no Centro de Eventos com os produtos da BU e da UFSC
foi desativada em virtude da Pandemia, pois o espaço funcionou como ponto de vacinação.
Porém, em contato com a Rosaura (Coepad) nos foi informado que a lojinha está sendo
repaginada e a ideia é que reabra no início das aulas. Mas a data ainda não está
confirmada.

 

 

 

 

 

https://ufsc.us13.list-manage.com/track/click?u=d361ea8a7095f437b1a3501a1&id=a8b9c89fa9&e=9c4909ca4f
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Uso e Armazenamento Seguro de Produtos Químicos
 

a) armazenar o álcool em sua embalagem original;

b) utilizar, ao distribuir o álcool para uso pessoal, apenas embalagem adequada para mesa
(pump ou spray) ou display (reservatório próprio);

c) manter os frascos bem fechados para evitar a evaporação e o vazamento, em local
ventilado e afastado de fontes de calor;

d) armazenar os recipientes em local arejado, resguardado de fontes de calor, incidência
direta de raios solares e faíscas;

e) identificar cada frasco com o nome da estação de trabalho a qual pertence, e não
remover da área para a qual foi convencionado seu uso;

f) observar a disponibilidade contínua dos produtos nas estações de trabalho, realizar e/ou
solicitar sua reposição, quando necessário;

g) ser vigilante e alertar imediatamente na iminência de possíveis riscos de queimadura e
intoxicação;

h) jamais utilizar produtos inflamáveis próximo de chamas e faíscas e manter longe do
alcance de crianças;

i) dar preferência para higiene das mãos com água e sabão, especialmente se for fumante,
pois, o álcool 70%, mesmo em gel, é inflamável;

j) não armazenar ou transportar produtos inflamáveis no jaleco;

k) não guardar produtos inflamáveis nos armários pessoais. Verificar o local para
armazenamento adequado na unidade;

l) lavar as mãos com água e sabão após o manuseio de produtos químicos que não sejam
para fins de higiene pessoal;

m) solicitar atendimento de urgência para o Bombeiro (193), SAMU (192) ou CIATox/SC
(0800-6435252) caso ocorra acidentes com produtos químicos. Comunicar a chefia assim
que possível para conhecimento e acompanhamento da questão;

n) Utilizar, como norma, a desenergização, ao final do expediente, de todos os
equipamentos elétricos utilizados no setor;

o) Não utilizar de derivação tipo "T" e "extensões " elétricas, que são condenadas pelas
normas técnicas e historicamente responsáveis por grandes incêndios.

Fonte: Plano de Contingência e Emergência da BU/UFSC (Link externo) e Prevenção de
Incêndio (Link externo).

Status Rocket.Chat
 
Aproveite o espaço disponível no status do Rocket.Chat
para informar seu horário de trabalho. O espaço
também pode ser utilizado para outros avisos, tais
como: período de férias, ausências justificadas,
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afastamentos, etc. Acesso ao tutorial de alteração do
status (link externo).

RISCO POTENCIAL

Esta será a última publicação da seção sobre o painel de risco da Covid-19 em nosso
boletim. A situação de risco potencial pode continuar sendo consultada pelo Portal
Coronavírus do Governo Estadual de Santa Catarina (Link externo) e pelo Painel Ativo de
Dados Epidemiológicos da UFSC (Link externo). Continue se protegendo! Use máscara e
lave as mãos.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data: 14 e 28 de abril de 2022, às 14h. 
 
Reunião: Comissão Por uma BU Acessível 
Data: 13 de abril de 2022, às 10h. 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data: 11 e 25 de abril de 2022, às 11h. 
 
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: 19 de abril de 2022, das 10h às 12h.

É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
05/04 - Jair Manoel Pereira (BC) 

10/04 - Amira Younan Figueiredo (BSCCA) 
10/04 - Fabrício Simas (BSCCSM) 
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Parabéns!

Twitter BU Facebook BU Website BU Instagram BU

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 
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