RECEPÇÃO AOS CALOUROS 2019/2
BIBLIOTECA CENTRAL
ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

Janela da Arte
Local: Setor de Periodicos—piso terreo.

Mostra de desenhos artísticos.
Expositora: Ana Elize Mota Orelo.

Obras literárias que mudaram o
mundo
Local: hall do Auditorio—piso superior.

Exposiçao de obras de literatura, do acervo da BU,
que constam do levantamento da BBC Culture, como
obras literarias que mudaram o mundo. O
levantamento elencou livros escritos em diferentes
epocas que moldaram a sociedade, de acordo com
mais de 100 especialistas de todo mundo.

Oficina Filatélica: a arte de colecionar
Com emissao de certificados
Data: 16/08/2019 das 15h as 17h
Vagas: 20
Inscreva-se:
http://inscricoes.ufsc.br/oficina-filatelica
Local: Sala Henrique Fontes—piso
superior.

Proporcionar conhecimentos tecnicos aos
participantes para guarda e recuperaçao de acervo
filatelico (Selos, cartas, postais, envelopes de
primeiro dia de Circulaçao, Maximos Postais,
Fragmentos).

Arteterapia na BU
Local: piso superior, proximo as estantes
das “Novas Aquisiçoes”.

Imagens para colorir e praticar a arteterapia,
atividade que pode auxiliar a lidar com o estresse e
a ansiedade do dia a dia.

Livros que marcaram minha vida
Local: hall de entrada.

Mural interativo para os usuarios registrarem
títulos de livros que tiveram grande importancia em
suas trajetorias de vida.

#EUnaBU
Local: Setor de Periodicos—piso terreo,
proximo a “Janela da Arte”.

Tire uma foto com frases elaboradas pela BU e
poste nas redes sociais com a #EUnaBU.

Cascaes: a origem do museu
Local: espaço cultural do Setor de
Coleçoes Especiais—piso superior.

Exposiçao alusiva aos 20 anos do Museu do
Brinquedo da Ilha de Santa Catarina que se originou
inspirado nas esculturas em argila de Franklin
Cascaes, mostrando as brincadeiras infantis. Mostra
de peças do acervo do Museu.

Filatelia e Numismática
Local: hall de entrada.

XII Ediçao do Projeto "Colecionismo na Biblioteca",
mostra de fragmentos das coleçoes de
colecionadores associados a Associaçao Filatelica e
Numismatica de Santa Catarina (AFSC).

Projeto Cinema Mundo
Data: 15/08/2019 as 18h30min
Local: Auditorio Elke Hering - piso
superior.

Exibiçao e debate de filme.

Palestra: O poder das escolhas no
caminho da vida
Data: 16/08/2019 as 18h
Local: Auditorio Elke Hering - piso
superior.

Que poder as escolhas tem em nossa vida? Como
elas podem influenciar os caminhos que tomamos?
Estas escolhas sao sempre faceis? O que determina
a sua importancia? Como saber se fiz uma boa
escolha? Como saber, por exemplo, se escolhi o
curso certo?

RECEPÇÃO AOS CALOUROS 2019/2

BIBLIOTECA SETORIAL DE CURITIBANOS
ATIVIDADE

DESCRIÇÃO

Acolhida aos Calouros
Data: 05/08/2019 das 9h as 12h
Local: Auditorio do CBS1

Evento de acolhida aos calouros integrado aos
demais setores do campus: assistencia estudantil,
TI, coordenaçoes de curso, centros academicos.
Apresentaçao dos serviços da BSCUR.

Quebra-cabeças
Local: hall da BSCUR

Quebra-cabeças disponíveis aos academicos para
montagem, neste semestre o tema e Fazenda e logo
apos a montagem sera emoldurado e doado ao
Curso de Agronomia.

Exposição de Fotos e Fatos
Local: hall da BSCUR

Exposiçao de fotos e notícias historicas relativas aos
10 anos de instalaçao do Campus de Curitibanos.

Exposição Mandalas
Local: hall da BSCUR/area de convivencia

Exposiçao das mandalas coloridas pelos
academicos do campus de Curitibanos durante o
primeiro semestre de 2019.

BookCrossing
Local: hall da BSCUR

Exposiçao de novos títulos na estante do
Bookcrossing.

10 anos Campus Curitibanos
Data: 05/08/2019 das 13h30min as 17h
Local: hall do Campus de Curitibanos

Participaçao com a comunidade academica e
externa das atividades artístico-culturais em
comemoraçao aos 10 anos de instalaçao do Campus
de Curitibanos.

Arteterapia
Local: hall da BSCUR

Mandalas para colorir como atividade para
relaxamento proporcionando alivio das tensoes.

Fuxicoterapia
Local: hall da BSCUR

Atividade manual de confecçao de fuxicos visando
proporcionar tranquilidade e bem estar
contribuindo para a saude mental.

Troca-Troca de Livros
Local: hall da BSCUR

Atividade em parceria com o SESC de Curitibanos
com o objetivo de trocar livros por outros de
interesse individual.

Jogos Recreativos
Local : hall da BSCUR

Jogos de Xadrez e Damas como forma de recreaçao
Melhorando a capacidade de concentraçao.

portal.bu.ufsc.br/

