
 

23 A 26 OUTUBRO 
SEMANA DO LIVRO E DA 
BIBLIOTECA 
SEMANA DO PERDÃO: faça a doação de um livro infantil ou de pintar na devolução de 

material atrasado para não gerar afastamento na biblioteca. Os livros recebidos serão 

doados ao Hospital Infantil Joana de Gusmão. 

APRESENTAÇÃO DO ACERVO PROFESSOR WALTER PIAZZA: acervo doado pela família 

em 2016 e inventariado e organizado em 2018. A apresentação do acervo será no Instituto 

de Documentação e Investigação em Ciências Humanas - IDCH/UDESC, no dia 23/10, às 14h. 

CAPACITAÇÃO DE BASE DE DADOS: inscreva-se pelo e-mail bc@udesc.br e participe, dia 

24/10 às 15h no Auditório da Biblioteca. 

TREINAMENTO NA BASE DE DADOS EBSCO - PERIÓDICOS CIENTÍFICOS: com o objetivo 

de capacitar docentes e discentes nas bases de dados EBSCO, o treinamento ocorrerá no dia 

25/10, das 14h às 14h30, inscrições pelo e-mail bc@udesc.br. 

TARDE DE AUTÓGRAFOS: venha conhecer os livros e autores das publicações da Editora da 

UDESC de 2018, no dia 25/10 das 14h30 às 15h30. 

EXPOSIÇÃO: aprecie a exposição de aquarelas e livros de artistas no Hall da Biblioteca. 

ENCONTRO ÀS ESCURAS COM UM LIVRO: pegue o livro emprestado, abra o envelope e 

descubra um novo mundo. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO: faça uma fotografia com o tema “Um dia frio, um bom lugar 

pra ler um livro e o pensamento lá em você” (Djavan) e envie até o dia 23/10 para 

bc@udesc.br. Postaremos em nosso Instagram e as três fotos mais curtidas serão 

premiadas. 

VARAL LITERÁRIO: faça uma poesia ou conto com o tema “Não seria maravilhoso o 

mundo se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos?” (Mafalda) e envie até 

o dia 19/10 para o e-mail bc@udesc.br. Haverá um sorteio com premiação para três 

participantes. 
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