
PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS NA 
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA (BU/UFSC) 2011.1 

 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO DATA HORA 

Recursos do Portal da 
BU (Joana) 

Promove a orientação com 
relação à busca, recuperação 
e uso das informações no 
Portal da Biblioteca 
Universitária 

08/06/2011 20h30 às 22h 

Formatação de Trabalho 
Acadêmico (Joana) 

Apresenta a ABNT NBR 
14724/2005, orientando na 
preparação do trabalho 
acadêmico (teses, 
dissertações, TCC, etc.), 
quanto à sua estrutura e à 
apresentação gráfica 

09/06/2011 20h30 às 22h 

Portal Capes (Alexandre) 

Apresenta o Portal de 
Periódicos da Capes, e seu 
recursos para a pesquisa 
científica: metabusca, busca 
por base, busca por periódico 

10/06/2011 18h30min às 22h 

Citação e Referência 
(MORE) (Roberta) 

Apresenta as normas ABNT 
NBR 10520/2002 e ABNT NBR 
6023/2002, orientando a 
citação no texto bem como a 
elaboração das referências 
para diversos tipos de 
documentos.  

13/06/2011 18h30min às 22h 

Comut (Karyn) 

Apresenta os processos e os 
atores envolvidos no Serviço 
de Comutação Bibliográfica. 
Atividade prática.  

14/06/2011 18h30min às 20h 

Fontes de informação on 
line: nível avançado 
(Berna) 

Apresenta as principais 
ferramentas existentes como 
recurso para revisões 
sistemáticas, integrativas e 
análises bibliométricas: JCR, 
índice H, etc... 

14/06/2011 20h às 22h 

RSS Feeds (Thaís) 

Apresenta os usos e 
aplicações do recurso de 
Really Simple Syndication 
(RSS), para facilitar o acesso à 
informação em bases de 
dados, portais, revistas, etc... 

15/06/2011 20h30 às 22h 

Pacote básico de 
ferramentas para auxiliar 
os bibliotecários em suas 
atividades profissionais 
(Claudiane) 

Apresentar as ferramentas e 
os recursos oferecidos via 
Web para auxiliar o 
profissional bibliotecário no 
desenvolvimento de suas 
atividades cotidianas. 

16/07/2011 20h30 às 22h 



Boa Noite Biblioteca: O 
que esperamos da BU? 
(Narcisa) 

Discutir os desafios da 
Biblioteca Universitária na 
atualidade. Momento para 
esclarecimentos de dúvidas. 

17/06/2011 18h00 às 22h 

Repositório institucional 
(Claudiane) 

Apresenta a experiência da 
BU/UFSC no processo de 
criação de um repositório 
institucional 

20/06/2011 18h00 às 22h 

 


