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BIBLIOTECA CENTRAL

                                         

Circular nº 2/2019/BCE Em  15 de agosto de 2019.

 

Para: todas as Unidades Administra�vas, Acadêmicas, Centros e Órgãos Complementares da FUB

Assunto: procedimentos de inscrição nas capacitações ofertadas pela Biblioteca Central (BCE)

 

A Biblioteca Central (BCE) oferece diversas capacitações exclusivas para a comunidade
acadêmica como: visitas orientadas, buscas em bases de dados, normas da ABNT e Mendeley. A par�r de
15/08/2019, os agendamentos dessas e outras capacitações poderão ser efetuadas diretamente no site
da BCE em datas e horários pré-agendados na página de capacitações no site da BCE. Professores(as)
devem orientar os/as alunos(as) a se inscreverem nas ofertas oferecidas diretamente pelo site. Os
agendamentos em datas não contempladas na agenda online serão analisados pela Chefia do Setor
mediante o envio de e-mail pelo Professor(a) para o endereço informacoes@bce.unb.br.

A par�cipação nas capacitações ofertadas é exclusiva para a comunidade acadêmica da
UnB, que se cons�tui de pessoas com vínculo direto com a universidade (estudantes, professores e
técnicos administra�vos). É aberta à comunidade externa apenas a visita orientada, que inclui
explanações gerais sobre a BCE, sua história, sua estrutura, regras de funcionamento, coleções, dentre
outras informações.

Ressalta-se que, conforme Circular nº 1/2017/Ref/AUsu/BCE (0919350), o Laboratório de
Acesso Digital da BCE (LAD 1) é voltado ao atendimento das demandas de capacitações da BCE. Para o
servidor (docente ou técnico administra�vo) que deseje u�lizar o espaço em situações esporádicas é
necessário solicitar o agendamento com prazo máximo de 15 dias da data pretendida. Casos omissos
serão analisados pela chefia do Setor de Referência.

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por Patrícia Nunes da Silva, Diretor(a) Subs�tuto(a) da
Biblioteca Central, em 15/08/2019, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4252876 e
o código CRC 3B3F82C2.
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