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Assunto [Servidores_bu] {BU 249} Quais são as novas?
03/05/2022

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 2022-05-03 17:08

Florianópolis, 03 de maio de 2022. 
Edição 249

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.

  

Atualização dos Arquivos Constantes no "Documentos de Gestão"

O "documentos de gestão" (Link externo) é uma ferramenta de trabalho, referência para a
localização de modelos, padrões, diretrizes, que norteiam o nosso trabalho na BU. Cada
setor é responsável pelas informações e deve mantê-las atualizadas. Novas inserções ou
alterações devem ser enviadas para a bibliotecária Tatiana, que faz a atualização dos links
sempre que necessário.

Formulário para Registro de Intenção de Remoção Interna na BU/UFSC

A direção da BU/UFSC abre um espaço para que os servidores possam registrar interesse
de remoção entre Setores/Unidades da BU/UFSC, com o objetivo de auxiliar a gestão nos
processos de movimentação interna de pessoal. Acesse em o formulário de atendimento
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(Link externo), selecione a opção "Remoção". Para remoções na Biblioteca Central inclua
no campo "motivos" o setor de interesse.

Vai enviar um e-mail? 
 
O e-mail deve ter o campo do assunto preenchido de
forma clara e específica, relacionado ao conteúdo global
da mensagem. Assim, quem irá receber a mensagem
identificará rapidamente do que se trata e poderá,
posteriormente, encontrar a mensagem com facilidade
na caixa de e-mails. Por exemplo, em vez de "Reunião",
um assunto mais preciso seria "Agendamento de reunião
sobre a Compra de livros para o curso X". Essa e outras
orientações estão disponíveis no Manual de redação da
Presidência da República (Link externo).

Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data: 12 e 26 de maio de 2022, às 14h. 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data: 09 e 23 de maio de 2022, às 11h. 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data: 17 de maio de 2022, às 9h. 
 
Reunião: Comissão de Concepção do Serviço de Suporte à Pesquisa e Gestão de Dados
Científicos 
Data: 03, 17 e 31 de maio de 2022, das 10h às 12h. 
 
Reunião: Comissão Por uma BU Acessível 
Data: 10 de maio de 2022, das 10h às 12h.

É festa! 
 

Confira quem são os próximos
aniversariantes: 

 
07/05 - Luciana Chaves Melilo (DECTI)
08/05 - Gabriel Araldi Walter (TECDI) 

12/05 - Marlei Martins Alegre (BC) 
13/05 - Gilvano da Rosa (Secretaria) 

 
Parabéns!
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