
 

                                                                                                                                                              

 
Programação de atividades em comemoração à 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB) 
de 26 a 29 de outubro de 2015 

 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO DATA / HORA LOCAL 

Exposição: III Edição do Projeto "Colecionismo na 
Biblioteca" - “Mostra de corujas na biblioteca: o símbolo da 
sabedoria no espaço do saber". 
 
Obs. O público que vier prestigiar também poderá levar 
marcadores de páginas de corujas. 

Objetivo: difundir mais um tipo de colecionismo possível, associando a 
simbologia da Coruja - que na mitologia Grega remete à Sabedoria - à 
finalidade da Biblioteca como um espaço do saber. 
 
Entrada franca! 

Até 13 de dezembro 
de 2015 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 
Hall do Auditório 

“Elke Hering” 

Exposição: Amostra Maldita: mostra dos poemas malditos 
 
Obs. O público que vier prestigiar também poderá levar 
alguns trechos retirados das obras em exposição.  

Objetivo: divulgar os autores que tiveram suas obras censuradas 
em sua época e obtiveram reconhecimento muitos anos após sua 
publicação (os malditos). A maioria das obras quando descoberta 
pelos críticos e público em geral, foram consideradas inovadoras 
e influentes. 
 
Entrada franca! 
 

Até 31 de dezembro 
de 2015 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central /  

1º andar 

Capacitação: Gerenciador bibliográfico Endnote Web 

Apresentação dos gerenciadores bibliográficos disponíveis e 
exemplificação com a utilização do Endnote Web. 
 

Vagas limitadas! Inscrições gratuitas! 
Inscreva-se: http://migre.me/rSwfP  
 

26/10 
Das 9h às 11h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Capacitação: Prezi 

Introdução ao software Prezi e suas funcionalidades para criação 
de apresentações mais dinâmicas e envolventes. 
 
Vagas limitadas! Inscrições gratuitas! 
Inscreva-se: http://migre.me/rSw8l  
 

26/10 
Das 15h30min às 

17h30min 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS DA UFSC 
(BU/UFSC) 

http://migre.me/rSwfP
http://migre.me/rSw8l


ATIVIDADES DESCRIÇÃO DATA / HORA LOCAL 

Capacitação: Gerenciador bibliográfico Mendeley 

Apresentação do gerenciador bibliográfico Mendeley, ferramenta 

gratuita para gerenciamento e compartilhamento de referências 
bibliográficas e rede social acadêmica. 
 
Vagas limitadas! Inscrições gratuitas! 
Inscreva-se: http://migre.me/rSw5S  
 

26/10 
Das 18h às 20h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Capacitação: Word para trabalhos acadêmicos 

Instrução sobre o uso do software Word para elaboração de 
trabalhos acadêmicos seguindo as normas da ABNT e o modelo 
A5 para teses e dissertações. 
 
Vagas limitadas! Inscrições gratuitas! 
Inscreva-se: http://migre.me/rSw3A  
 

27/10 
Das 9h às 11h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Encontro: Círculo de Leitura de Florianópolis 
 
Tema: LEITURA EM FLORIANÓPOLIS: evolução das 
práticas de leitura em Florianópolis 

Objetivo: promover o compartilhamento de experiências com a 
leitura, incentivar o hábito da leitura e instigar o debate.  
 
Coordenação: Prof. Alcides Buss 
 
Tema: LEITURA EM FLORIANÓPOLIS: evolução das práticas de 
leitura em Florianópolis 
 
Convidados presentes: Daniel Mayer - livreiro; João Carlos 
Mosimann - escritor, pesquisador e historiador; Jose Paulo Speck 
Pereira, bibliotecário (BU/UFSC) 
 
Entrada franca! 
 

27/10 
Das 18h30 às 

20h30min 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 
“Sala Harry Laus” 

Capacitação: Referência e citação em trabalhos 
acadêmicos 

Apresentação das 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. 
 
Vagas limitadas! Inscrições gratuitas! 
Inscreva-se: http://migre.me/rSw0y  
 

28/10 
Das 9h às 11h 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Capacitação: Prezi 

Introdução ao software Prezi e suas funcionalidades para criação 

de apresentações mais dinâmicas e envolventes. 
 
Vagas limitadas! Inscrições gratuitas! 
Inscreva-se: http://migre.me/rSwnl  
 

28/10 
Das 15h30min às 

17h30min 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

  

http://migre.me/rSw5S
http://migre.me/rSw3A
http://migre.me/rSw0y
http://migre.me/rSwnl


ATIVIDADES DESCRIÇÃO DATA / HORA LOCAL 

Capacitação: Revisão sistemática 

Apresentação dos conceitos e orientação à elaboração de uma 
revisão sistemática. 
 
Vagas limitadas! Inscrições gratuitas! 
Inscreva-se: http://migre.me/rSwu1  
 

29/10 
13h30 às 15h30min 

Campus Florianópolis / 
Biblioteca Central / 

Laborin 

Obs. Serão emitidos certificados que poderão ser validados como atividades extracurriculares. A biblioteca se reserva ao direito de não realizar as capacitações nos casos em que 
não houver o número mínimo de dez inscritos.  
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