
Programação em comemoração a 
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca: 2013 

 
Exibição de filmes: 

 
 
29/10 às 21h30min 
Fahrenheit 451 (1966, François Truffaut) 
Sinopse: Em um Estado totalitário em um futuro próximo, os "bombeiros" têm 
como função principal queimar qualquer tipo de material impresso, pois foi 
convencionado que literatura é um propagador da infelicidade. Mas, Montag 
(Oskar Werner), um bombeiro, começa a questionar tal linha de raciocínio quando 
vê uma mulher preferir ser queimada com sua vasta biblioteca ao invés de 
permanecer viva. Gênero: Ficção científica, Fantasia. 
 
 
 

 
30/10 às 21h30min 
Mãos Talentosas: a história de Ben Carson (2009, Thomas Carter) 
Sinopse: O filme conta a história do menino pobre que se tornou neurocirurgião 
de fama mundial. Ben Carson (Cuba Gooding Jr.) era um menino pobre de Detroit, 
desmotivado, que tirava notas baixas na escola. Entretanto, aos 33 anos, ele se 
tornou o diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital Universitário Johns 
Hopkins, em Baltimore, EUA. Baseado numa história real. Gênero: 
Drama, Biografia. 
 

 
 
31/10 às 21h30min 
Alexandria (2009, Alejandro Amenábar) 
Sinopse: Sob o domínio Romano, a cidade de Alexandria é palco de uma das 
mais violentas rebeliões religiosas de toda história antiga. Judeus e Cristãos 
disputam a soberania política, econômica e religiosa da cidade. Entre o conflito, a 
bela e brilhante astrônoma Hypatia (Rachel Weisz) lidera um grupo de discípulos 
que luta para preservar a biblioteca de Alexandria. Dois deles disputam o seu 
amor: o prefeito Orestes (Oscar Isaac) e o jovem escravo Davus (Max Minghella). 
Entretanto, Hypatia terá que arriscar sua vida em uma batalha histórica que 
mudará o destino da humanidade. Gênero: Drama. 
 

 
01/11 às 21h30min 
Matilda (1996, Danny DeVito) 
Sinopse: Matilda Wormwood (Mara Wilson) é uma criança brilhante de apenas 
seis anos, que cresceu em meio a pais grosseiros e ignorantes. Seu pai Harry 
(Danny DeVito) trabalha como vendedor de carros, enquanto que sua mãe Zinnia 
(Rhea Perlman) é dona de casa. Ambos ignoram a filha, a ponto de esquecerem 
de matriculá-la na escola. Desta forma Matilda fica sempre em casa ou na 
biblioteca, onde costuma estimular sua imaginação. Após uma série de estranhos 
eventos ocorridos em casa, quando Matilda descobre que possui poderes 
mágicos, Harry resolve enviá-la à escola. O local é controlado com mão de ferro 
pela diretora Agatha Trunchbull (Pam Ferris), o que faz com que Matilda apenas 

se sinta bem ao lado da professora Honey (Embeth Davidtz), que tenta ajudá-la o máximo possível. 
Gênero: Comédia, Drama, Fantasia. 
 

Local: Auditório “Elke Hering” – Biblioteca Central da UFSC 
 

Entrada franca 



Capacitações ofertadas: 
 

Inscreva-se: 
 

 

21/10 das 10h às 12h 
EndNote Web 

 
21/10 das 14h às 16h 

Portal CAPES 
 

21/10 das 18h30min às 20h30min 
Citação e Referência 

 
22/10 das 14h às 16h 
Citação e Referência 

 
22/10 das 19h às 21h 
Citação e Referência 

 
23/10 das 10h às 12h 

Portal CAPES 
 

24/10 das 9h às 11h 
Portal BU e fontes de informação nível básico 

 
24/10 das 13h30min às 15h30min 

Interface Proquest 
 

25/10 das 14h às 16h 
Interface EBSCO 

 
29/10 das 9h às 11h 
Citação e Referência 

 
29/10 das 14h às 16h 

E-books (diversas plataformas) 
 

29/10 das 19h às 21h 
E-books (diversas plataformas) 

 
30/10 das 13h30min às 15h30min 

Interface EBSCO 
 

31/10 das 14h às 16h 
EndNote Web 

 
05/11 das 14h às 16h 
Citação e Referência 

 
06/11 das 14h às 16h 
Interface Proquest 

 
 
 
 

Confira também as exposições alusivas a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, no espaço 
cultural da Biblioteca Central da UFSC. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlSaVMzOUVsWS15ZWFjOGhrRXZFZkE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhZTU5aanZ1Wi1WelFKMVhZNF9OZEE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGp2LWFuZHYzcUhiNmxQV1BCUlkwWFE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEg4am93aEZ5Qklfa1AySTduMThjU2c6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFduMEIteW5Ua0tWZHVsQWRMY01fMUE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dFJfRU1pUGVGenA5QjVabTF3NjRVWWc6MA#gid=0
http://notes.ufsc.br/aplic/treinamentos.nsf/548620f5ecc1a90983257af40043eb58/f06bc8e614e30cc983257c040077144f?OpenDocument
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHBseUV1ZEpwX2tSbVlMcGJaSFZYVGc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGt0Q1JlVTB4UEZpVFl6eXZUbWl4SkE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHgxUVR0SUNuRS0xMm9xOVRRWmJ2ZVE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9VS2VQSmxjdktFWTIycGZKTTNlVGc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZqY1BRZU1xSG9RTkpCMElKSV93bFE6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDh1dFlJdTZUT3hDQnBtNUJRZHUxMnc6MA

