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1 APRESENTAÇÃO 

 

No período de 26 a 29 de Outubro comemoramos a Semana Nacional do 

Livro e da Biblioteca (SNLB) na Biblioteca Central (BC) da UFSC. A programação 

contou com exposições, capacitações e encontro literário. 

A seguir apresenta-se um relato das atividades realizadas, o feedback dos 

usuários com relação as capacitações e as considerações da equipe que coordenou 

e executou as atividades. 

 

2 RELATO DAS ATIVIDADES 

 

A programação foi divulgada à comunidade universitária em todos os meios 

de comunicação da UFSC há quatro dias do início das atividades, tendo em vista o 

grande movimento na Biblioteca Central, após a retomada dos trabalhos no mês de 

outubro, depois de um longo período de greve dos servidores técnico-

administrativos.  

Além da divulgação da programação via página da UFSC e da Biblioteca na 

Internet, redes sociais, mailings e demais meios de comunicação, foi exposto no hall 

da Biblioteca Central o banner da SNLB, confeccionado em 2013 para as 

comemorações. 

 

Figura 1 - Banner da SNLB 

 
Fonte: Elaboração em 2013 por Cristiano Motta 
Antunes, integrante da equipe BU/UFSC. 
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Realizaram-se duas exposições no período: 1) III Edição do Projeto 

"Colecionismo na Biblioteca" intitulada “Mostra de corujas na biblioteca: o símbolo da 

sabedoria no espaço do saber", disponível no hall do Auditório “Elke Hering” da BC; 

2) “Amostra Maldita: mostra dos poemas malditos” no hall de entrada da BC1.  

No livro de visitas foram registradas 160 e 59 assinaturas, respectivamente. 

 

Fotografia 1 – “Amostra Maldita: mostra dos poemas malditos” 

 
Fonte: Curadoria e execução por Gleide Bitencourte José Ordovás, integrante da equipe BU/UFSC. 

 

Fotografia 2 - “Amostra Maldita: mostra dos poemas malditos” 

 
Fonte: Curadoria e execução por Gleide Bitencourte José Ordovás, integrante da equipe BU/UFSC. 

 

 

                                                           
1 Curadoria e execução por Gleide Bitencourte José Ordovás, integrante da equipe BU/UFSC. Esta exposição foi montada no 

final do primeiro semestre de 2015, mas logo após a montagem teve início a greve dos servidores técnico-administrativos, que 
perdurou até out/2015. Por esta razão a exposição se manteve por mais um tempo e integrou a programação da SNLB. 
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Fotografia 3 - “Mostra de corujas na 
biblioteca: o símbolo da sabedoria no 

espaço do saber" 

 Fonte: Curadoria e execução por Joana Carla de Souza 
Matta Felicio e Roberta Moraes de Bem, integrantes da 

equipe BU/UFSC. 

 

Fotografia 4 - “Mostra de corujas na 
biblioteca: o símbolo da sabedoria no 

espaço do saber" 

 
Fonte: Curadoria e execução por Joana Carla de Souza 
Matta Felicio e Roberta Moraes de Bem, integrantes da 

equipe BU/UFSC. 

 

Fotografia 5 - “Mostra de corujas na biblioteca:  
o símbolo da sabedoria no espaço do saber" 

 
Fonte: Curadoria e execução por Joana Carla de Souza Matta Felicio e 

Roberta Moraes de Bem, integrantes da equipe BU/UFSC. 
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Confeccionaram-se marcadores de páginas temáticos alusivos à exposição 

das corujas, e foram impressos alguns trechos de poemas malditos. Ambos os 

materiais foram disponibilizados aos visitantes das exposições. 

 

 

Figura 2 - Frente do marcador de página 

 
Fonte: Marcadores (by Sash-kash) disponíveis para 

download em: http://goo.gl/cRbWq 

Figura 3 - Verso do marcador de página 

 
Fonte: Elaboração Roberta Moraes de Bem, integrante da 

equipe BU/UFSC e Adriano Hermesdorff Hedler, 
integrante da equipe da Imprensa Universitária (IU)/UFSC. 

.

 

 
Nesta semana (27/10) também ocorreu o 79º Encontro do Círculo de Leitura 

de Florianópolis, reunião de autores/escritores catarinenses e demais amantes da 

leitura, que teve como tema a “LEITURA EM FLORIANÓPOLIS: evolução das 

práticas de leitura em Florianópolis”. Para o debate foram convidados: Daniel Mayer 

- livreiro; João Carlos Mosimann - escritor, pesquisador e historiador e Jose Paulo 

Speck Pereira, bibliotecário (BU/UFSC). 

O “Círculo de Leitura de Florianópolis” constitui-se 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. 

 

http://goo.gl/cRbWq
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Fotografia 6 - 79º Encontro do “Círculo de Leitura de Florianópolis” 

 
Fonte: Integrantes do “Círculo de Leitura de Florianópolis”. 

 

 Foram ofertadas ainda diversas capacitações no período, conforme 

programação no Apêndice A. Certificou-se 104 pessoas que participaram das 

atividades. 

 Na Tabela 1 pode-se visualizar o número de inscritos, número de 

participantes presentes e o perfil destes.  

O número de inscritos nas atividades foi bem expressivo, ficando no limite da 

capacidade do Laboratório para capacitação no uso dos recursos informacionais e 

normalização (LABORIN), espaço utilizado para realização das atividades. Foi 

surpreendente receber tantas inscrições considerando o pouco tempo de divulgação 

das atividades à comunidade.  

Entretanto, mesmo tendo esgotado as inscrições nas capacitações, o número 

de participantes que efetivamente compareceram às atividades foi bem menor. Um 

fator que favoreceu a evasão foi as fortes chuvas no período. 

 Houve uma expressiva participação dos alunos dos cursos de pós-graduação 

e de graduação da UFSC, bem como de alguns professores e servidores técnico-

administrativos. As áreas do conhecimento com maior representação nas atividades 

foram as Ciências Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e Artes e Ciências 

Humanas. 
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Tabela 1 - Perfil dos participantes das capacitações ofertadas pela BC - UFSC 

 
Fonte: Equipe BU/UFSC que ministrou as capacitações, 2015. 

 

Ao final de cada capacitação ministrada foi enviado aos participantes um 

formulário com alguns critérios para avaliação das atividades. Buscou-se um 

feedback dos participantes quanto: a) didática do ministrante; b) conhecimento do 

assunto por parte do ministrante; c) qualidade do material apresentado; d) 

adequação das instalações físicas; e) tempo de duração; f) grau de importância da 

atividade para o desempenho acadêmico ao longo do curso; g) avaliação geral da 

atividade, isto é, se ficou abaixo, atendeu ou superou a expectativa. No formulário foi 

disponibilizado ainda um espaço para comentários adicionais (críticas, sugestões, 

aspectos positivos e negativos). 

A seguir segue as impressões dos ministrantes e o feedback dos usuários 

sobre as respectivas atividades:  

 

a) Gerenciador bibliográfico Endnote Web – esta capacitação reuniu 13 
participantes, dos 19 inicialmente inscritos. A maioria dos participantes 
eram alunos da pós-graduação, nas áreas de Ciências da Saúde e 
Ciências Humanas. Dos 13 participantes, 10 preencheram o formulário de 
avaliação e deixaram algumas sugestões no sentido de ampliar a carga 
horária do curso, com alguns minutos de intervalo; ou ainda de 
desmembrar o curso em níveis, para ficar menos cansativo e explorar 
melhor a parte do Word, por exemplo. Também foi comentado que a sala 
estava muito abafada, em decorrência de problemas com o ar 
condicionado, e o pequeno quadro branco muito manchado. No mais, 
foram tecidos elogios à ministrante. 

INDICADORES

Gerenciador 

bibliográfico 

Endnote Web

Prezi (1) Prezi (2)

Gerenciador 

bibliográfico 

Mendeley

Word para 

trabalhos 

acadêmicos

Referência e 

citação em 

trabalhos 

acadêmicos

Revisão 

sistemática
TOTAL

Nº Inscritos 19 27 26 27 27 29 35 190

Nº Participantes presentes (certificados) 13 13 15 15 9 16 23 104

Vínculo Institucional:

 Graduação 1 7 5 2 3 10 2 30

 Pós-graduação 11 3 6 12 4 5 15 56

 Professor 1 2 1 1 1 1 1 8

 Técnico-administrativo 0 0 3 0 1 0 2 6

 Outros 0 1 0 0 0 0 0 1

Não identificado 0 0 0 0 0 0 3 3

Área do conhecimento:

 Ciências Agrárias 2 0 0 3 0 0 1 6

 Ciências Ambientais 0 0 0 1 0 0 0 1

 Ciências Biológicas 0 0 0 0 0 0 0 0

 Ciências da Saúde 4 2 2 2 0 0 1 11

 Ciências Exatas e da Terra 0 2 2 0 2 2 0 8

 Ciências Humanas 3 1 0 2 2 3 3 14

 Ciências Sociais Aplicadas 2 5 6 1 1 6 5 26

 Engenharias 1 1 0 1 1 0 2 6

 Linguística, Letras e Artes 0 1 2 5 3 4 6 21

 Multidisciplinar 1 1 3 0 0 1 2 8

Não identificado 0 0 0 0 0 0 3 3
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b) Mendeley – a capacitação ocorreu de maneira tranquila. A turma na sua 

maioria já pesquisava em bases de dados, o que facilitou. A capacitação 
foi dividida em duas partes, inicialmente fez-se uma demonstração das 
funcionalidades do Mendeley na plataforma Web e num segundo momento 
abordaram-se as funcionalidades na plataforma Desktop e sua utilização 
no editor de texto. A turma se mostrou interessada, fazendo perguntas 
sobre o sistema e conseguiram acompanhar bem o andamento da 
atividade. 

 

c) Prezi – esta capacitação foi ofertada em dois dias ao longo da semana. A 
atividade foi bem proveitosa, embora com muitos inscritos faltantes. É 
possível que isso tenha acontecido devido ao mal tempo que assolou a 
cidade durante vários dias. Algumas pessoas também enviaram e-mail 
dizendo que estavam doentes ou com choque de horário, por isso não 
poderiam participar. Nos questionários de feedback, preenchido por 15 
participantes de ambas as oficinas, foi apontado por 73% dos 
respondentes que a oficina está com duração adequada e 93% dos 
respondentes tiveram suas expectativas atingidas. 100% dos 
respondentes consideraram que o conteúdo foi bem apresentado, com 
metodologia adequada e que a ministrante possui conhecimento suficiente 
sobre o assunto. Houve sugestão de criar uma oficina com conteúdo mais 
avançado sobre o Prezi. Outro apontamento pertinente foi sobre a 
atualização dos softwares dos computadores do Laborin. O Prezi utiliza o 
flash, e se este não estiver atualizado não é possível fazer a atividade 
prática da oficina. Várias máquinas apresentaram problema nesse sentido, 
e como algumas pessoas conseguiram trocar de computador foi possível 
minimizar o tempo perdido com esse problema, que mesmo assim ficou 
em torno de 10min. 
 

d) Word para Trabalhos Acadêmicos - a capacitação transcorreu de forma 
tranquila e com bastante agilidade, considerando o nivelamento da turma. 
7 participantes deram feedback sobre a atividade. As avaliações variaram 
entre “bom” e “ótimo” ressalvando-se a questão do tempo (em um caso foi 
avaliado como “regular”). Destacou-se que o conteúdo poderia ser mais 
bem explorado e aprofundado com uma carga horária maior. Entretanto, 
segundo os participantes, a atividade correspondeu ou superou as 
expectativas e foi muito importante para eles. 

 

e) Referência e citação em trabalhos acadêmicos – a atividade 
transcorreu dentro da normalidade. Participaram 16 pessoas, dos 29 
inicialmente inscritos. A maioria dos participantes eram alunos da 
graduação, dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e 
Artes e Ciências Humanas. Somente 8 preencheram o formulário de 
avaliação da atividade. As respostas aos critérios avaliados variaram entre 
“bom” e “ótimo”, tendo uma incidência da opção “regular” para os critérios: 
didática do ministrante, tempo de duração e qualidade do material 
apresentado. Os participantes foram unânimes em responder que a 
atividade foi muito importante para o desempenho acadêmico ao longo do 
Curso, e que a mesma atendeu e inclusive superou a expectativa de 
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alguns. Nos comentários houve um participante que informou ser tempo 
insuficiente para explorar todos os recursos. Tal percepção é 
compartilhada pela ministrante, que acredita ser uma capacitação muito 
importante para a vida acadêmica e que ter um tempo maior para 
possibilitar o desenvolvimento das atividades práticas de fixação do 
conteúdo é fundamental. 

 

f) Revisão sistemática – dos 35 inscritos, 23 compareceram na atividade. A 
maioria dos participantes eram alunos da pós-graduação das áreas de 
Linguística, Letras e Artes e das Ciências Sociais Aplicadas. 16 
participantes enviaram o feedback sobre a atividade, parabenizando à BU 
pela iniciativa. As sugestões foram no sentido de dividir o curso em dois 
módulos, por ser muito conteúdo e para possibilitar maior tempo para 
realização das atividades propostas, além de ter uma periodicidade maior, 
e ser focada por área do conhecimento.  

 

 
Fotografia 7 – Capacitações ministradas 

 
Fonte: Equipe BU/UFSC, 2015. 

 

Fotografia 8 - Capacitações ministradas 

 
Fonte: Equipe BU/UFSC, 2015.

Fotografia 9 - Capacitações ministradas 

 
Fonte: Equipe BU/UFSC, 2015 
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3 CONSIDERAÇÕES 

 

Percebeu-se que a participação do público que compareceu às atividades foi 

bastante qualitativa, apesar do expressivo número de inscritos faltantes. Os 

participantes interagiram nas diversas atividades, trocando experiências, 

compartilhando e construindo novos conhecimentos.  

Considerando o ritmo intenso das atividades na biblioteca, que, por vezes, 

dificulta promover novos eventos e atividades, entende-se que a SNLB não pode 

ficar esquecida, pois se trata de uma rica oportunidade para promovermos as 

bibliotecas, o livro e a leitura junto à comunidade universitária e a sociedade de uma 

forma geral.  

Por isso, consideramos oportunas e válidas as atividades desenvolvidas e 

agradecemos o apoio de toda a equipe do Sistema de Bibliotecas Universitárias da 

UFSC que trabalharam no decorrer desta semana e trabalham cotidianamente em 

prol desta promoção. 
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APÊNDICE A – Programação “Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB)” – 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 
Ministrante: Maria Bernardete Martins Alves 

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 
Ministrante: Juliana Aparecida Gulka 

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 

Capacitação: Gerenciador bibliográfico Mendeley 

Ministrante: Edson Mario Gavron 

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 

Ministrante: Madja Garcia Pereira da Silva 

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 

(continua) 

http://migre.me/rSwfP
http://migre.me/rSw8l
http://migre.me/rSw5S
http://migre.me/rSw3A
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(conclusão) 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO DATA / HORA LOCAL 

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 
Ministrante: Joana Carla de S. M. Felicio 

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 

Ministrante: Juliana Aparecida Gulka 

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 

Capacitação: Revisão sistemática 

Ministrante: Maria Bernardete Martins Alves 

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.  

 

 

 

 

 

http://migre.me/rSw0y
http://migre.me/rSwnl
http://migre.me/rSwu1

