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Assunto [Servidores_bu] {BU 247} Quais são as novas?
19/04/2022

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 2022-04-19 16:45

Florianópolis, 19 de abril de 2022. 
Edição 247

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.

  

Mapa de Risco Covid-19

O Mapa de Risco de Santa Catarina por região, disponibilizado no Portal Coronavírus do
Governo Estadual de Santa Catarina (Link externo) deixou de existir, a partir do dia
16/04/2022, sendo substituído pela "Matriz de Alerta Epidemiológico" que trará indicadores
de novos casos, hospitalizações, óbitos e a cobertura vacinal para Covid-19 para cada um
dos municípios catarinenses. Além disso, o Painel Ativo de Dados Epidemiológicos da UFSC
(Link externo) também não está mais ativo.

 

--- 

Atenciosamente,

 

 

 

https://mailchi.mp/7bcaa8845f83/bu-16-quais-so-as-novas-6073050?e=f737debcd2
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Capacitação: Recebimento de doações pelo sistema Doações.gov.br

A DECTI convida para a capacitação online "Recebimento de doações pelo sistema
Doações.gov.br", que ocorrerá na próxima terça-feira, 24 de abril de 2022, às 14h.
Durante a capacitação, será apresentado o novo fluxo para o recebimento de doações de
livros para o acervo da BU, assim como o guia destinado aos usuários. Ela será realizada
na Sala de Reuniões da BU (Link externo).

Guia para E-books Acessíveis 
 
A Comissão Por uma BU Acessível (CABU) publicou, em sua página, o "Guia para E-books
Acessíveis". O objetivo do guia é auxiliar autores e editores independentes na construção
de documentos acessíveis em formato eletrônico textual linear, no padrão PDF/A. Acesse a
página da CABU (link externo) e confira.

Recepção aos Calouros na BSCUR 
 
A equipe da BSCUR somou esforços para proporcionar aos estudantes o acolhimento
humano e a sensação de pertencimento a uma família que os recebe no dia 18/04. Para
representar o contentamento de toda a equipe com o retorno ao trabalho presencial,
foram confeccionadas camisetas com os dizeres: "Sintam-se acolhidos". Também foram
adquiridas guloseimas e confeccionados marcadores de página para formar um kit a ser
entregue no momento de cada atendimento. Após contatos, algumas entidades
patrocinaram a distribuição de brindes à comunidade acadêmica (Padaria Pão de Mel;
British SCHOLL; AutoEscola Curitibanos; Unimed; Expert Informática). Além disso, foram
adquiridas novas mantas e almofadas para o espaço de convivência, local de descanso e
lazer.
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Documentos de Gestão 
 
Os documentos citados nos fluxogramas das principais
atividades mapeadas ou que são importantes para
consulta e utilização durante o trabalho estão
centralizados em "Documentos de Gestão", constante no
site do Mapeamento de Processos (Link externo). Caso
utilize algum documento que não conste no site,
encaminhe para a comissão de Mapeamento de
Processos inseri-lo pelo e-mail:
processos.bu@contato.ufsc.br.

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data: 28 de abril de 2022, às 14h. 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data: 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: 

 
22/04 - Mari Aparecida (BSCUR) 

23/04 - Natalia F. C. da Rosa (DECTI) 
07/05 - Luciana Chaves Melilo (DECTI)
08/05 - Gabriel Araldi Walter (TECDI) 

 
Parabéns!
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