
Local Atividades 

Biblioteca da Área de Engenharia 

e Arquitetura (BAE)

26/02 a 28/03 - Cadastro dos ingressantes, com entrega de folders e exibição de vídeo explicativo sobre os produtos e serviços oferecidos pela Biblioteca e pelo SBU; 

Exposição dos trabalhos finais da disciplina AU138 - Projeto VIII - Complexidades, pertencente ao quadro do curso Arquitetura da Unicamp. Local: Térreo da BC; 

05 a 08/03 - Participação da equipe BAE nas aulas inaugurais das 5 engenharias, reforçando os produtos e serviços oferecidos pela biblioteca.

Biblioteca Central Cesar Lattes 

(BCCL)

26/02 a 26/03, andar térreo:

- Exposição “Beleza feminina: quem determina? ”, organizada pela Diretoria de Coleções Especiais e Obras Raras (CEOR);                                                                                                                                                                                                                                                             

27/02 a 15/03, andar térreo: 

- Exposição “Retratos Cotidianos”, do artista Crispim Antonio Campos.

Biblioteca Prof. Joel Martins da 

Faculdade de Educação (FE)

27/02 a 28/03 - Recepção de calouros na biblioteca, de forma periódica e planejada, para fins de visita guiada. Palestra da Biblioteca/FE em salas de aulas, conforme 

demanda de docentes;

27/02 a 28/03 - Exposição na Biblioteca/FE "Educação e Direitos Humanos", de curadoria do docente Carlos Miranda/FE e Ubirajara/Biblioteca, mesma temática de 

aula inaugural da FE que acontecerá em 28/03/2018, às 19h, no salão nobre da FE.

Biblioteca do Instituto de Biologia 

(IB)

07/03 - das 14h às 16h. Programação:

 1 - Palestra "Saiba mais sobre a Biblioteca IB da UNICAMP", a ser ministrada pelo bibliotecário Gustavo Lebre de Marco;

 2 - Visita monitorada à biblioteca pelos alunos do CAB e sob a  orientação da bibliotecária Mara Janaina de Oliveira;

 3 - Distribuição de folder sobre a biblioteca.

Biblioteca Antonio Candido do 

Instituto de Estudos da Linguagem 

(IEL)

Estará nas salas com os alunos para ministrar "Aulas Biblioteca", nas seguintes datas e horários: 

13/03 - 08h - Sala CL03 - Curso de Letras diurno; 

14/03 - 10h - Sala CL08 - Curso de Linguística; 

14/03 - 14h – Sala CL02 - Curso de Estudos Literários;

21/03 - 19h – Sala CL01 - Curso de Letras noturno.

Biblioteca Octavio Ianni do 

Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH)

 26/02 a 26/03:

- Exposição temática  "Produção Científica da Graduação: monografias premiadas".

Biblioteca Prof. Marcello Damy do 

Instituto de Física Gleb Wataghin 

(IFGW)

01 a 15/03:  

- Exposição "Vislumbrando o Cosmos", curadoria de Jonathan Tejeda Quartuccio; 

- Observação do céu através de telescópio, com Jonathan Tejeda Quartuccio; 

- Show da Física, com apresentação da Empresa Júnior Quanta do IFGW/UNICAMP; 

- Visitas orientadas à Biblioteca "Prof. Marcello Damy"; 

- Apresentações sobre os serviços e produtos da Biblioteca "Prof. Marcello Damy" e Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU) aos calouros na disciplina de FM003.

As datas, horários e locais exatos das atividades serão divulgados em breve pela biblioteca. 

Biblioteca do Instituto de 

Matemática, Estatística e 

Computação Científica (IMECC)

26/02 a 26/03 - Realização de palestras sobre a biblioteca e seus produtos/serviços em datas e horários a serem definidos.

Recepção aos Calouros 2018 - Programação das Bibliotecas do SBU para o mês de março
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