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1 APRESENTAÇÃO 

 

No período de 22 a 26 de Outubro comemoramos a Semana Nacional do 

Livro e da Biblioteca (SNLB) na Biblioteca Universitária (BU) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). A programação contou com exposições, oficinas, 

palestras, exibição e debate de filmes, lançamento de livro, apresentações artísticas, 

arte-terapia, jogos, dentre outras atividades interativas. 

O evento foi registrado, como um projeto de extensão, no Sistema Integrado 

de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e de Extensão (Sigpex) sob o nº 

201813300. 

A programação da Biblioteca Central (BC) foi realizada em parceria com o 

Arquivo Central da UFSC, a Editora da UFSC, o Laboratório de Paleontologia da 

UFSC e o Projeto Cinema Mundo. 

A seguir apresenta-se um relato das atividades realizadas na Biblioteca 

Central, o feedback recebido de alguns usuários e as considerações do Comitê 

Organizador das atividades. 

 

2 RELATO DAS ATIVIDADES 

 

2.1 Pré-evento 

 

O Comitê Organizador se reuniu para preparar a programação da SNLB. No 

primeiro encontro da equipe foi delineada a programação e feito os devidos 

encaminhamentos para viabilizar as atividades propostas (registro do projeto no 

Sigpex, convite aos debatedores e coordenadores externos das atividades, 

elaboração de cartazes para cada atividade individualmente, elaboração de releases 

para divulgação, registro das atividades no sistema de “inscrições” para posterior 

emissão de certificados, dentre outras). Num segundo encontro, apresentou-se à 

programação para a Comissão de Comunicação e Marketing da BU/UFSC e iniciou-

se a divulgação.  

A programação foi divulgada à comunidade universitária há vinte dias do 

início das atividades. Em função do período eleitoral onde as publicações nas redes 

sociais foram suspensas, a divulgação se limitou a publicação da programação no 
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Portal da BU e no Portal da UFSC. Foram afixados, ainda, cartazes com a 

programação nos murais das unidades da BU/UFSC. 

No hall da BC foi exposto o banner da SNLB, confeccionado em 2013 para as 

comemorações. 

 

Figura 1 - Banner da SNLB 

 
Fonte: Elaboração em 2013 por Lúcia da 
Silveira, integrante da equipe BU/UFSC. 

 

2.2 Durante o evento 

 

 A exibição de filmes às 12h30 dentro do Projeto “Livros, Câmera, Ação!” 

reuniu uma média de 5 participantes. Apesar da pouca adesão, o público 

participante elogiou a iniciativa. 

As Oficinas e Palestra tiveram aproximadamente 20 inscritos, sendo que a 

atividade de Produção Editorial realizada pela Editora da UFSC obteve 

aproximadamente 30 inscritos, mas efetivamente compareceram 4. Esta evasão se 

deve ao fato de no dia da atividade ter ocorrido uma paralisação realizada pelos 

alunos em alguns cursos na UFSC, em função do momento político vivenciado.  

 A programação ainda incluiu algumas exposições, que permaneceram por 

mais alguns meses na BC, tais como: Sumi-ê: pintura com tinta, Projeto Cinema 

Mundo: 6 anos de história, Principais Capas da Ed. Da UFSC, XI Edição do Projeto 

Colecionismo na Biblioteca: Paleontologia na BU, Literatura Catarinense: promoção 

de acervo, dentre outras. 

 Foi promovida também a Feira do Livro da Ed. da UFSC ao longo da 

Semana e a atividade de arte-terapia que teve expressiva colaboração dos usuários 

em todas as unidades da BU. 
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2.3 Pós-evento 

 

 Após o evento o Comitê Organizador se concentrou nas atividades de 

emissão de certificados e relato das atividades desenvolvidas. 

 No Quadro 1, a seguir, é possível verificar o número de certificados, por tipo 

de participação, emitidos aos participantes das atividades. Foram emitidos, no total, 

27 certificados distribuídos entre participantes, ministrantes, autor de trabalho. 

 

Quadro 1 – Número de certificação por tipo de participação na SNLB – BU/UFSC, 2018 

Atividade 
Tipo de 

participação 
Quantida

de 

OFICINA: Por que e como devo ler? Ministrante 01 

OFICINA: Por que e como devo ler? Participante 09 

PALESTRA: GED: Aplicação na UFSC Ministrante 00 

PALESTRA: GED: Aplicação na UFSC Participantes 05 

OFICINA: Produção Editorial: da submissão à impressão e a 
importância da revisão 

Ministrante 02 

OFICINA: Produção Editorial: da submissão à impressão e a 
importância da revisão 

Participante 04 

Exposição de obras artísticas Autor de trabalho 06 

TOTAL  27 

Fonte: Comitê Organizador SNLB – BU/UFSC, 2018. 

 

3 CONSIDERAÇÕES 

 

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

bastante qualitativa. Os participantes interagiram nas diversas atividades, trocando 

experiências, compartilhando e construindo novos conhecimentos.  

A divulgação da programação ficou um tanto prejudicada em função do 

período eleitoral em que as publicações em redes sociais ficaram suspensas. 

Contudo, sugere-se iniciar a divulgação da programação com, pelo menos, um mês 

de antecedência, sendo, para tanto, necessário montar o Comitê Organizador dois 

meses antes do início das atividades comemorativas. 
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Destaca-se a parceria realizada com o Arquivo Central e a Ed. Da UFSC que 

foi muito positiva e pretende-se manter para as próximas edições da SNLB. 

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 a colaboração de todos os envolvidos, bem como o apoio de toda a 

equipe da BU/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)” – BU/UFSC, 2018 
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