
 
Programação em comemoração à 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB) 
de 20 a 31 de outubro de 2014 

 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO DATA / HORA LOCAL 

Deleite Literário  
Promoção de empréstimos de livros de literatura 
entre alunos, professores e funcionários da UFSC. 

Durante o mês de 
Outubro 

Campus Curitibanos / 
Biblioteca Setorial 

(BSCUR) 

Sorteio de um livro aos usuários 
que enviarem citações de suas 
obras literárias preferidas para o e-
mail: bu.cbs@contato.ufsc.br.  

Será elaborado um painel com a exposição das 
citações. 

Durante o mês de 
Outubro 

Campus Curitibanos / 
Biblioteca Setorial 

(BSCUR) 

Horário estendido até às 23h na 
Biblioteca Central da UFSC. 

De 20 a 31 de Outubro a Biblioteca Central da UFSC 
ficará aberta ao público até às 23h, em comemoração 
a SNLB 

De 20 a 31 Out. 
Campus Florianópolis / 

Biblioteca Central 

Painel interativo na Biblioteca 
Central da UFSC. 

Participe do painel interativo na Biblioteca Central da 
UFSC registrando: O que você mais gosta na 
BU/UFSC? O que você menos gosta na BU/UFSC? 
O que pode ser melhorado na BU/UFSC? 

De 20 a 31 Out. 
Campus Florianópolis / 

Biblioteca Central / 
Hall de entrada 

Exposição no hall de entrada da 
Biblioteca Central da UFSC sobre 
os serviços e acervos de cada 
setor da Biblioteca. 

Confira a exposição sobre os serviços e acervos 
oferecidos na Biblioteca Central da UFSC. 

De 20 a 31 Out. 
Campus Florianópolis / 

Biblioteca Central / 
Hall de entrada 

Projeção de vídeos no Hall do 
Auditório Elke Hering. 

Confira uma seleção de livros que mudaram o 
mundo; os livros mais emprestados; o resultado das 
contribuições dos usuários da BU/UFSC no Painel 
interativo da SNLB 2013, e muito mais.  

De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Hall do Auditório Elke 

Hering 

Exposição de paineis com as 
principais capas da National 
Geographic. 

Exposição, no hall do Auditório Elke Hering, de 
paineis com as principais capas da National 
Geographic. 

De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Hall do Auditório Elke 
Hering 

Painel interativo na Biblioteca 
Setorial do Centro de Ciências 
Agrárias (BSCCA) 

Participe do painel interativo na Biblioteca Setorial do 
Centro de Ciências Agrárias (BSCCA) registrando: O 
que você mais gosta na BSCCA? O que você menos 
gosta na BSCCA? O que pode ser melhorado na 
BSCCA?. 

De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis 
(Itacorubi) / Biblioteca 
Setorial do Centro de 

Ciências Agrárias 
(BSCCA) 

Exposição: Conheça a produção 
técnico-cientifica da equipe da 
BSCCS-M 

Material exposto: dissertação, monografias, artigos, 
trabalhos apresentados em eventos, capítulos de 
livros da equipe da BSCCS-M. 

De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Setorial do 
Centro de Ciências da 

Saúde-Medicina 
(BSCCS-M) 

Painel interativo na Biblioteca 
Setorial do Centro de Ciências da 
Saúde-Medicina (BSCCSM) 

Participe do painel interativo na Biblioteca Setorial do 
Centro de Ciências da Saúde-Medicina (BSCCSM) 
registrando: O que você mais gosta na BSCCSM? O 
que você menos gosta na BSCCSM? O que pode ser 
melhorado na BSCCSM?. 

De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Setorial do 
Centro de Ciências da 

Saúde-Medicina 
(BSCCS-M) 

Capacitação Pergamum dos alunos 
do 4º e 5º anos do Ensino 
Fundamental 

Promove a capacitação no uso dos recursos de 
pesquisa e demais ferramentas do software 
Pergamum, gerenciador do acervo do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC. 

De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Setorial do 
Colégio de Aplicação 

(BSCA) 

Árvore da Leitura Exposição. De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Setorial do 
Colégio de Aplicação 

(BSCA) 
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ATIVIDADES DESCRIÇÃO DATA / HORA LOCAL 

Varal literário “A preservação do 
livro” 

Exposição interativa com os usuários. De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Setorial do 
Colégio de Aplicação 

(BSCA) 

Votação “I Want it now! - Indique 
um livro” 

O livro mais votado será adquirido de forma rápida. De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis / 

Biblioteca Setorial do 
Colégio de Aplicação 

(BSCA) 

Feira/Troca de livros Troca-troca de livros. De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Setorial do 
Colégio de Aplicação 

(BSCA) 

Exposição “Calçada da fama” 
Confira exposição dos livros censurados, livros que 
mudaram o mundo, dentre outros. 

De 20 a 31 Out. 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Setorial do 
Colégio de Aplicação 

(BSCA) 

Diploma de reconhecimento aos 
usuários que mais emprestaram 
livros nos últimos 12 meses. 
Período de outubro de 2013 a 
setembro de 2014, por categorias 

Homenagem na Biblioteca Setorial do Colégio de 
Aplicação (BSCA). Serão duas certificações 
envolvendo as categorias CA-Infantil e CA-Fund. 
Médio. 

20/10 
Horário a ser 

definido 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Setorial do 
Colégio de Aplicação 

(BSCA) 

Diploma de reconhecimento aos 
usuários que mais emprestaram 
livros nos últimos 12 meses. 
Período de outubro de 2013 a 
setembro de 2014, por categorias 

Homenagem na Biblioteca Setorial do Centro de 
Ciências Agrárias (BSCCA). As categorias serão: 
professor, técnico-administrativo, aluno de 
graduação, aluno de pós-graduação. 

20/10 
Horário a ser 

definido 

Campus Florianópolis 
(Itacorubi) / Biblioteca 
Setorial do Centro de 

Ciências Agrárias 
(BSCCA) 

Diploma de reconhecimento aos 
usuários que mais emprestaram 
livros nos últimos 12 meses. 
Período de outubro de 2013 a 
setembro de 2014, por categorias 

Homenagem junto ao balcão de empréstimo da 
Biblioteca Central da UFSC. As categorias serão: 
professor, técnico-administrativo, aluno de 
graduação, aluno de pós-graduação. 

20/10 
Horário a ser 

definido 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Balcão de empréstimo 

Capacitação: Sistema Pergamum e 
Recursos do Portal da BU 

Promove a capacitação no uso dos recursos de 
pesquisa e demais ferramentas do software 
Pergamum, gerenciador do acervo do Sistema de 
Bibliotecas da UFSC, bem como a orientação com 
relação à busca, recuperação e uso das demais 
informações no Portal da Biblioteca Universitária. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/lgfulh2 

20/10 
Das 18h às 20h 

Campus Florianópolis 

(Itacorubi) / Biblioteca 
Setorial do Centro de 

Ciências Agrárias 
(BSCCA) 

Exibição do filme “O leitor”. 

Sinopse: Na Alemanha pós-2ª Guerra Mundial o 
adolescente Michael Berg (David Kross) se envolve, 
por acaso, com Hanna Schmitz (Kate Winslet), uma 
mulher que tem o dobro de sua idade. Apesar das 
diferenças de classe, os dois se apaixonam e vivem 
uma bonita história de amor. Até que um dia Hanna 
desaparece misteriosamente. Oito anos se passam e 
Berg, então um interessado estudante de Direito, se 
surpreende ao reencontrar seu passado de 
adolescente quando acompanhava um polêmico 
julgamento por crimes de guerra cometidos pelos 
nazistas. Entrada Franca. 

20/10 
Das 18h30min às 

20h30min 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Auditório Elke Hering 

Capacitação: Citação e Referência 

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. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/kvct2ws 

21/10 
Das 10h às 12h 

Campus Florianópolis 
(Itacorubi) / Biblioteca 
Setorial do Centro de 

Ciências Agrárias 
(BSCCA) 

  

http://tinyurl.com/lgfulh2
http://tinyurl.com/kvct2ws


ATIVIDADES DESCRIÇÃO DATA / HORA LOCAL 

Capacitação: Portal CAPES e 
Dissertation Abstracts. 

Apresentação do Portal CAPES e da base de dados 
Dissertation Abstracts e suas diversas formas de 

pesquisa e recuperação da informação. O Portal 
CAPES é uma biblioteca virtual que reúne mais de 
37.000 títulos de periódicos, 130 bases de dados 
oferecendo as melhores publicações científicas do 
mundo. O Dissertation Abstracts é o maior e mais 
relevante banco de teses e dissertações com texto 
completo do mundo, oferecendo acesso imediato e 
online a mais de 2.7 milhões de teses e dissertações, 

sendo mais de 1.2 milhão com texto na íntegra. 
 
Inscrições: a partir de 13/10 em sepex.ufsc.br 

22/10 
Das 8h às 12h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Capacitação: Normalização de 
trabalhos acadêmicos (padrão 
ABNT) 

Apresenta a ABNT NBR 14724/2011, orientando na 
preparação do trabalho acadêmico (teses, 
dissertações, TCC, etc.), quanto à sua estrutura e à 
apresentação gráfica. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/mljttke 

22/10 
Das 14h às 16h 

Campus Florianópolis 
(Itacorubi) / Biblioteca 
Setorial do Centro de 

Ciências Agrárias 
(BSCCA) 

Capacitação: E-books em 
português e inglês. 

Apresentação das coleções de livros eletrônicos 
assinadas pela BU, em especial as coleções 
Biblioteca Digital Cengage Learning, BV3.0, Minha 
Biblioteca, todas contando com obras em português. 
Além das coleções em livros estrangeiros da 
Springer, Wiley, EBSCO e Ebrary. 

 
Inscrições: a partir de 13/10 em sepex.ufsc.br 

22/10 
Das 14h às 18h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Seminário de Ética, Bibliotecas 
Públicas e Escolares. 

Promoção do Setor de Informação e Documentação 
da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e 
Esporte em parceria com a BU/UFSC. 

De 23 a 25 Out. 
Das 8h às 18h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Auditório Elke Hering 

Capacitação: Fontes de informação 
on-line 

Apresenta os principais recursos e estratégias   que 
devem ser utilizadas para a pesquisa acadêmica na 
Web, bem como as fontes de informação on-line, 
disponíveis por intermédio da biblioteca e de forma 
livre. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/nuj8kj3 

23/10 
Das 16h às 18h 

Campus Florianópolis 

(Itacorubi) / Biblioteca 
Setorial do Centro de 

Ciências Agrárias 
(BSCCA) 

Exibição e debate do filme: 
Laurence Anyways (Xavier Dolan, 
2012). 
Debatedora Miriam Pillar Grossi, 
professora no PPGAS e PPGICH, 
coordenadora do NIGS e uma das 
coordenadoras do IEG. 

Atividade que integra o Projeto Cinema Mundo, há 
dois anos, uma parceria entre o Curso de Cinema da 
UFSC e a BU/UFSC. Esta sessão integrará, também, 
a programação do Trans Day 2014, será o 
encerramento do evento organizado pelo Instituto de 
Estudos de Gênero (IEG), parceiros do Projeto 
Cinema Mundo. Entrada Franca. 

23/10 
Das 18h30min às 

22h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Auditório Elke Hering 

Capacitação: Portal CAPES e 
Dissertation Abstracts. 

Apresentação do Portal CAPES e da base de dados 
Dissertation Abstracts e suas diversas formas de 
pesquisa e recuperação da informação. O Portal 
CAPES é uma biblioteca virtual que reúne mais de 
37.000 títulos de periódicos, 130 bases de dados 
oferecendo as melhores publicações científicas do 
mundo. O Dissertation Abstracts é o maior e mais 

relevante banco de teses e dissertações com texto 
completo do mundo, oferecendo acesso imediato e 
online a mais de 2.7 milhões de teses e dissertações, 
sendo mais de 1.2 milhão com texto na íntegra. 
 
Inscrições: a partir de 13/10 em sepex.ufsc.br 

24/10 
Das 8h às 12h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Capacitação: Portal CAPES 

Apresenta o Portal de Periódicos da Capes, e seus 
recursos para a pesquisa científica: metabusca, 
busca por base, busca por   periódico. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/l9ntf3m  

24/10 
Das 8h às 10h 

Campus Florianópolis 
(Itacorubi) / Biblioteca 
Setorial do Centro de 

Ciências Agrárias 
(BSCCA) 

  

http://sepex.ufsc.br/
http://tinyurl.com/mljttke
http://sepex.ufsc.br/
http://tinyurl.com/nuj8kj3
http://lattes.cnpq.br/9755128186799177
http://sepex.ufsc.br/
http://tinyurl.com/l9ntf3m


ATIVIDADES DESCRIÇÃO DATA / HORA LOCAL 

Capacitação: E-books em 
português e inglês. 

Apresentação das coleções de livros eletrônicos 
assinadas pela BU, em especial as coleções 
Biblioteca Digital Cengage Learning, BV3.0, Minha 
Biblioteca, todas contando com obras em português. 
Além das coleções em livros estrangeiros da 
Springer, Wiley, EBSCO e Ebrary. 

 
Inscrições: a partir de 13/10 em sepex.ufsc.br 

24/10 
Das 14h às 18h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Exibição do filme “A menina que 
roubava livros”. 

Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, uma 
jovem garota chamada Liesel Meminger (Sophie 
Nélisse) sobrevive fora de Munique através dos livros 
que ela rouba. Ajudada por seu pai adotivo (Geoffrey 
Rush), ela aprende a ler e partilhar livros com seus 
amigos, incluindo um homem judeu (Ben Schnetzer) 
que vive na clandestinidade em sua casa. Enquanto 
não está lendo ou estudando, ela realiza algumas 
tarefas para a mãe (Emily Watson) e brinca com o 
amigo Rudy (Nico Liersch). Entrada Franca. 

24/10 
Das 18h30min às 

20h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Auditório Elke Hering 

Exposição de painéis dos Projetos 
de Extensão:  
  - Cinema Mundo Campus 
Curitibanos 
  - Café Arte na Serra. 

Exposição de painéis dos Projetos de Extensão:  
  - Cinema Mundo Campus Curitibanos 
  - Café Arte na Serra. 

29/10 
Campus Curitibanos / 

Biblioteca Setorial 
(BSCUR) 

Exposição de fotografias do 
servidor técnico Administrativo 
Gabriel Felip Gomes Olivo. 

Exposição de fotografias do servidor técnico 
Administrativo Gabriel Felip Gomes Olivo. 

29/10 

Campus Curitibanos / 

Biblioteca Setorial 
(BSCUR) 

Exposição de esculturas com 
material eletrônico “Reciclar a Arte” 
de Gabriel Platchek. 

Exposição de esculturas com material eletrônico 
“Reciclar a Arte” de Gabriel Platchek. 

29/10 
Campus Curitibanos / 

Biblioteca Setorial 
(BSCUR) 

Exposição de obras de arte de 
artistas locais: João Carlos 
Salvador, Dhébora Costa 
Pellizzaro, Rita de Cássia Duerios 
Denardi. 

Exposição de obras de arte de artistas locais: João 
Carlos Salvador, Dhébora Costa Pellizzaro, Rita de 
Cássia Duerios Denardi. 

29/10 

Campus Curitibanos / 

Biblioteca Setorial 
(BSCUR) 

Exposição de painel com as 
citações e frases literárias enviadas 
pelos acadêmicos/UFSC. 

Exposição de painel com as citações e frases 
literárias enviadas pelos acadêmicos/UFSC. 

29/10 
Campus Curitibanos / 

Biblioteca Setorial 
(BSCUR) 

Círculo de leitura. 
Compartilhamento das experiências de leitura a partir 
do projeto Deleite Literário. 

29/10 
12h30min às 

13h30min 

Campus Curitibanos / 

Biblioteca Setorial 
(BSCUR) 

Apresentação de dança 
tradicionalista com o gaiteiro 
Marcelo Augusto de Oliveira e 
alunos como dançarinos. 

Apresentação de dança tradicionalista com o gaiteiro 
Marcelo Augusto de Oliveira e alunos como 
dançarinos. 

29/10 
12h30min às 

13h30min 

Campus Curitibanos / 

Biblioteca Setorial 
(BSCUR) 

Capacitação: Mecanismo On-line 
para Referências (MORE). 

Apresentação do MORE, ferramenta on-line e 

gratuita para geração e armazenamento de 
referências seguindo as normas da ABNT. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/29out-more 

29/10 
Das 15h às 16h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

  

http://sepex.ufsc.br/
http://tinyurl.com/29out-more


ATIVIDADES DESCRIÇÃO DATA / HORA LOCAL 

Capacitação: Busca em bases de 
dados por área do conhecimento. 

Apresenta as principais bases de dados de acordo 
com a área do conhecimento solicitada. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/llb66fa 

29/10 
Das 16h às 18h 

Campus Florianópolis 
(Itacorubi) / Biblioteca 
Setorial do Centro de 

Ciências Agrárias 
(BSCCA) 

Debate do Romance “Geração do 
Deserto”, do autor: Guido Wilmar 
Sassi (Santa Catarina, 1964) 
Palestrante: Prof. Dr. José Carlos 
M. do Carmo (Faculdade SENAC - 
Florianópolis/SC).  

Integra a programação do “II Ciclo de Palestras”, 
projeto de extensão, realizado pela BU/UFSC em 
parceria com o CCE/UFSC. Entrada Franca. 

29/10 
Das 19h às 22h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Auditório Elke Hering 

Dança Urbana de Ponte Alta do 
Norte – Grupo Free Step Crew. 

Dança Urbana de Ponte Alta do Norte – Grupo Free 
Step Crew. 

30/10 
Das 12h30min às 

13h30min 

Campus Curitibanos / 
Biblioteca Setorial 

(BSCUR) 

Apresentação do "Grupo Gente é 
pra Brilhar", com alunas da Escola 
Altir Weber de Mello. 

Apresentação do "Grupo Gente é pra Brilhar", com 
alunas da Escola Altir Weber de Mello. 

30/10 
Das 12h30min às 

13h30min 

Campus Curitibanos / 
Biblioteca Setorial 

(BSCUR) 

Capacitação: Citação e Referência 

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. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/k7escw9 

30/10 
Das 14h às 16h 

Campus Florianópolis 
(Itacorubi) / Biblioteca 
Setorial do Centro de 

Ciências Agrárias 
(BSCCA) 

Capacitação: Word para trabalhos 
acadêmicos. 

Instruções sobre o uso do software Word para 
elaboração de trabalhos acadêmicos seguindo as 
normas da ABNT e o modelo A5 para teses e 
dissertações. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/30out-word 

30/10 
Das 14h às 16h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Capacitação: Prezi. 

Introdução ao software Prezi e suas funcionalidades 

para criação de apresentações mais dinâmicas e 
envolventes. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/30out-prezi 

30/10 
Das 17h às 19h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Círculo de Leitura de Florianópolis: 
Encontro com autores/escritores 
catarinenses. Compartilhamento de 
experiências de leitura. 
Convidado especial: Fábio Lopes, 
professor (CCE/LLV) e diretor da 
Editora da UFSC. 

Fábio irá bordar a política da Editora da UFSC para o 
livro e a leitura. O Projeto “Círculo de Leitura de 
Florianópolis” existe há 10 anos e consiste em 
encontros periódicos, coordenados pelo Prof. Alcides 
Buss que, em parceria com a BU/UFSC, permite aos 
participantes compartilhar suas experiências com a 
leitura e promover o debate. Momento de expressar o 
que se vê e o que se sente na cultura catarinense, do 
Brasil e do mundo. Entrada Franca. 

30/10 
Das 18h30min às 

20h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Sala Harry Laus 

Exibição e debate do filme “A 
Antropóloga” (Zeca Pires, 2010) 
Debate com o cineasta catarinense 
Zeca Pires, um dos profissionais 
com produção cinematográfica 
mais representativa de Santa 
Catarina.  

Sinopse: baseia-se na história da antropóloga Malu 
(Larissa Bracher), que vive nos Açores, em Portugal 
e que vem ao Brasil, para a Costa da Lagoa 
pesquisar a utilização de ervas na medicina 
alternativa. Envolve-se com o drama do médico 
Adriano (Luige Cútulo) e sua filha Carolina (Rafaela 
Rocha de Barcelos), de 9 anos, que tem câncer 
cerebral em fase adiantada. Desenganada pela 
medicina convencional o pai permite que a filha seja 
tratada pela benzedeira local Dona Ritinha (Sandra 
Ouriques), que afirma tratar-se de um 
“emprensamento”, uma maléfica influência de uma 
bruxa poderosa. Aos poucos, assustada e num 
intenso conflito, Malu se percebe deixando de lado a 
postura de pesquisadora e mergulhando na feitiçaria 
para tentar salvar a menina. Entrada Franca. 

30/10 
Das 18h30min às 

21h30min 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Auditório Elke Hering 

Capacitação: Normalização de 
trabalhos acadêmicos (padrão 
UFSC A5) 

Apresenta o novo formato aprovado pela Câmara de 
Pós-Graduação da UFSC, orientando a preparação 
de teses e dissertações, TCC, quanto à sua estrutura 
e à apresentação gráfica. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/lhewbtu 

31/10 
Das 10h às 12h 

Campus Florianópolis 
(Itacorubi) / Biblioteca 
Setorial do Centro de 

Ciências Agrárias 
(BSCCA) 

http://tinyurl.com/llb66fa
http://tinyurl.com/k7escw9
http://tinyurl.com/30out-word
http://tinyurl.com/30out-prezi
http://tinyurl.com/lhewbtu


ATIVIDADES DESCRIÇÃO DATA / HORA LOCAL 

Intervalo Cultural: apresentações 
artísticas 

Apresentações artísticas. 
Os interessados em contribuir devem fazer sua 
inscrição na Biblioteca Setorial do Campus de 
Curitibanos (BSCUR) informando o teor da 
apresentação. Haverá premiações para o 1º lugar (1h 
de boliche no Boliche Beer House) e o 2º lugar (1 
pizza grande no Boliche Beer House). 

31/10 
Das 12h30min às 

13h30min 

Campus Curitibanos / 
Biblioteca Setorial 

(BSCUR) 

Dança do Ventre com Espadas, 
com a professora Fernanda 
Rodrigues Maciel. 

Dança do Ventre com Espadas, com a professora 
Fernanda Rodrigues Maciel. 

31/10 
12h30min às 

13h30min 

Campus Curitibanos / 
Biblioteca Setorial 

(BSCUR) 

Karaokê Karaokê 
31/10 

12h30min às 
13h30min 

Campus Curitibanos / 
Biblioteca Setorial 

(BSCUR) 

Gerenciador bibliográfico 
Mendeley. 

Apresentação do gerenciador bibliográfico Mendeley, 
ferramenta gratuita para gerenciamento e 
compartilhamento de referências bibliográficas e rede 
social acadêmica. 
 
Inscrições: http://tinyurl.com/31out-mendeley 

31/10 
Das 14h às 16h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Oficina de Origami. 

Além de conhecer um pouco mais sobre a arte do 
Origami, os participantes aprenderão a fazer as 
dobraduras.  
Atividade promovida em parceria com a Sala Verde.  
 
Inscrições: http://tinyurl.com/31out-origami 

31/10 
Das 14h30min às 

16h30min 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Sala Henrique da Silva 
Fontes 

Exibição do filme “O livro de Eli”. 

Sinopse: Em um futuro não muito distante, 30 anos 
após o término da última guerra. Eli (Denzel 
Washington) é um homem solitário, que percorre a 
América do Norte devastada. Ele apenas deseja paz, 
mas ao ser desafiado não foge à luta. Seu principal 
objetivo é proteger a esperança da humanidade, a 
qual guarda consigo há 30 anos, sendo que para 
tanto faz o que for preciso para sobreviver. O único 
que compreende seu intento é Carnegie (Gary 
Oldman), o autoproclamado déspota de uma cidade 
repleta de ladrões. Ao mesmo tempo Solara (Mila 
Kunis), a filha da companheira de Carnegie (Jennifer 
Beals), fica fascinada com Eli pela possibilidade de 
que ele lhe mostre o que há além dos domínios que 
conhece. Só que Carnegie está disposto a impedir 
sua cruzada, para recuperar Solara e também 
conseguir o valioso objeto que Eli protege.  
Entrada Franca. 

31/10 
Das 18h30min às 

20h30min 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Auditório Elke Hering 

 

http://tinyurl.com/31out-mendeley
http://tinyurl.com/31out-origami

