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DESTAQUES DESTA EDIÇÃO (set/out 2012)
Biólogo é o profissional que estuda a vida em suas diferentes formas de expressão, podendo 

atuar em diversas áreas e que, atualmente, vem se destacando muito na preservação do 

meio ambiente e na educação ambiental, sempre buscando a melhoria da qualidade de vida.

Leia mais (pág. 2)
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Setembro é mês de aniversário de Luis Fernando Veríssimo, escritor homenageado nesta 

edição.

Leia mais (pág. 5)

A Biblioteca Universitária, hoje, é composta por quatro setores. Com relação aos serviços 

vinculados à Direção, por uma questão administrativa, ainda temos a Automação e algumas 

pessoas em particular com projetos especiais. “Entendo e percebo que isso precisa ser 

repensado. Essa configuração administrativa que existe atualmente precisa ser readequada, 

entrando em consonância com novos processos”. 

Leia mais (pág. 7)

De acordo com dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), 

há hoje, no Brasil, 24,6 milhões de pessoas portadoras de deficiências (PPDs). Destas, mais 

de 9 milhões são portadoras de algum tipo de deficiência física. Pela ordem, as deficiências 

mais comuns são: visual, motora, auditiva e mental.

Leia mais (pág. 8)

Carlos Drummond de Andrade, nascido em outubro de 1902, foi consagrado em vida como o 

maior poeta de todos os tempos. Conheça um pouco mais deste escritor.

Leia mais (pág. 11)

MISSÃO

Ser instrumento de 

divulgação, no meio 

acadêmico e na comunidade 

geral, dos eventos e dos 

serviços ofertados pela 

Biblioteca Universitária e 

proporcionar o acesso à

informação científica e 

cultural, buscando a 

ampliação do conhecimento, 

bem como da cultura.

OBJETIVO GERAL 

Manter a comunidade em 

geral informada sobre o que a 

Biblioteca Universitária da 

FURB faz e oferece, 

estimulando a leitura e o uso 

do seu acervo.

Contato: infobibliofurb@gmail.com
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DIA DO BIÓLOGO

O dia 03 de setembro foi escolhido para comemorar o Dia do Biólogo, data em que foi regulamentada a profissão no Brasil, 

através da Lei n. 6684/1979.

Este é o profissional que estuda a vida em suas diferentes formas de expressão e pode atuar em diversas áreas, como: estudar as 

plantas (botânico), estudar os animais (zoólogo), estudar os seres microscópicos através da microbiologia, estudar os seres 

marinhos, a ecologia e o meio ambiente, além de ser professor no ensino fundamental, médio e superior.

Algumas grandes descobertas marcaram a história da biologia: o grego Aristóteles fez a primeira classificação de animais, 

catalogando cerca de quinhentas espécies; o professor Mondino de Luzzi em Bolonha lançou o primeiro livro de anatomia humana 

em 1316; os biólogos ingleses Darwin e Russel criaram a Teoria da Evolução; o bacteriologista norte-americano Oswald Theodore 

Avery descobriu o DNA (ácido desoxirribonucléico), entre muitas outras descobertas. 

Atualmente, os biólogos vêm se destacando muito na preservação do meio ambiente e na educação ambiental, sempre buscando 

a melhoria da qualidade de vida e pautando sua conduta profissional em critérios humanísticos e compromisso com o rigor 

científico e ético.

Fonte: http://redes.moderna.com.br/2011/09/03/dia-do-biologo/

JURAMENTO DO BIÓLOGO

Juro, pela minha fé e pela minha honra, e de acordo com os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas atividades 

profissionais com honestidade, em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico com 

justiça e paz.

Fontes: http://www.brasilescola.com/datacomemorativas/dia-biologo.htm

http://www.clubedobiologo.com/dia-a-dia.html
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CURIOSIDADES

Colocam-se dois recipientes iguais (de preferência transparentes) com a mesma quantidade de água no congelador. Um com 

água fria outro com água quente (40 ou 50ºC). O recipiente que contém água quente congela primeiro! O Efeito Mpemba! 

Fonte: http://www.vocesabia.net/tag/biologia/

Como fazer gelo rapidamente? – Efeito Mpemba!

Tá aí uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. No mínimo, eu imaginava que era feita de algumas substâncias 

químicas. Bem, para a surpresa de muita gente, ela é extraída da pele, das cartilagens e dos ossos bovinos (éééca!!!). 

Fonte: http://www.vocesabia.net/tag/biologia/

SUGESTÕES DE LEITURA :

O Biólogo . O biomédico /coord. Leonilda d´Anniballe Braga. (574, B615b, FF)

Tempo, amor, memória : um biólogo notável e sua busca das origens do comportamento /Jonathan Weiner. 

(575.1, W423t, CG)

Legislação federal aplicada ao biólogo /Ronilson Jose da Paz (org.). (341.651, L514l, CG)

Manual de pragas em florestas / coordenador José Cola Zanuncio ... [et al.] (634.967, M294m, CG)

Biologia celular e molecular / L. C. Junqueira, José Carneiro. (574.87, J95b, 9. ed., CG)

Biodiversidade da fauna marinha profunda na costa c entral brasileira / editores Paulo A. S. Costa, George Olavo, 

Agnaldo Silva Martins. (591.92, B615bd, CG)

Técnicas de coleta & identificação de insetos / Wilson Sampaio de Azevedo Filho, Paulo Henrique de Souza Prates Júnior. 

(595.7, A994tc, 2. ed., CG)

Você sabe do que é feita a gelatina?
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CONVERSA COM O PROF. SERGIO ALTHOFF – CURSO DE BIOLOGIA/FURB

Em vista do Dia do Biólogo, comemorado no dia 03 de setembro, conversamos com o Professor Doutor Sérgio Luiz Althoff, 

professor das disciplinas de Zoologia e Biologia de Campo, e também Vice-Presidente do Conselho Regional de Biologia –

CRBio 03, momento em que ele esclareceu alguns pontos da formação do profissional Biólogo, bem como da área de atuação.

Objetivos da profissão...

Com a alteração do código ambiental, busca-se a preservação como objetivo a longo prazo. Dentro destas alterações, o 

objetivo do trabalho do Biólogo é buscar a qualidade de vida a longo prazo, vinculando a condição humana à ambiental. O ser 

humano, em nenhum momento, é excluído nos estudos biológicos, pelo contrário, a biologia volta-se para o estudo da vida em 

todas as suas formas, e é subdividida em quatro grandes áreas: Meio Ambiente e Biodiversidade; Saúde; Biotecnologia e 

Produção e Educação, sempre levando em consideração a continuidade das ações, suas consequências e como isto afetará a 

vida do homem. Neste ponto, a legislação trouxe maior abertura.

Mercado de trabalho e atuação...

Os Biólogos estão sendo mais requisitados, pois o interesse em agir de acordo com as leis ambientais também é dos 

empreendedores, dos governantes e da comunidade em geral. Em contrapartida, perante pessoas com interesses adjacentes 

ou com diferentes consciências a respeito da importância da questão ambiental, o Biólogo muitas vezes é taxado como 

“ecochato”.

Enfatiza-se, ainda, a tentativa de algumas profissões de tornar determinada pesquisa ou ação, como exclusiva de sua área de 

atuação, como por exemplo: Genética Humana, Análises Clínicas e Produção de mudas de plantas nativas. Esta restrição é

prejudicial à construção do conhecimento, assim como inconstitucional.

Formação acadêmica na FURB...

O curso de Biologia na FURB, segundo o entrevistado, abrange duas linhas: a Licenciatura e o Bacharelado. A Licenciatura é

voltada para o ensino, porém não apenas para lecionar, mas envolvendo, também, a área de pesquisa. Apesar da depreciação 

da profissão do professor em todas as áreas de conhecimento, esta é uma forte linha de formação na FURB, sendo que muitos 

alunos formados por esta instituição trilharam o caminho da pesquisa, do Mestrado e mesmo do Doutorado. Já o Bacharelado 

é voltado para o trabalho de consultorias ambientais, laboratórios, prefeituras, organizações ambientais e uma grande 

diversidade de locais onde o Biólogo agregará conhecimentos, tanto das leis ambientais como da preservação da vida como 

um todo, através de estudos ambientais para empreendimentos.

Na última avaliação do ENADE, o curso de Biologia da FURB classificou-se como 25º melhor curso do país, 9º melhor curso 

da Região Sul e 2º melhor curso de Santa Catarina. Tais resultados são fruto da destacada  infraestrutura que o Curso de 

Biologia construiu dentro da FURB, com laboratórios, projetos (como o Inventário Florestal Catarinense em convênio com a 

UFSC), projetos de extensão sobre a fauna catarinense (“Fauna conhecida, Fauna Preservada”) e o acervo bibliográfico da 

Biblioteca Universitária em constante atualização. Tudo isso proporcionando uma formação de qualidade aos acadêmicos, que 

podem equivaler-se a profissionais formados por outras instituições de ensino superior do Estado.

Agradecemos ao entrevistado, Professor Doutor Sérgio Luiz Althoff, por sua cordialidade e explicações quanto ao tema .
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LUIS FERNANDO VERISSIMO

Fonte: http://cronicasespiritualistas.blogspot.com.br/2012/04/pascoa-luis-fernando-verissimo.html

Nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 26 de setembro de 1936. Filho do também escritor Érico Veríssimo, teve 

sua infância e estudos divididos entre o Brasil e os Estados Unidos. Músico, faz parte do grupo Jazz 6, e adora seu saxofone. 

Em 1956, o escritor retornou ao Brasil e trabalhou na Editora Globo, de Porto Alegre. Em 1962, foi tradutor e redator no Rio de 

Janeiro, e, no ano de 1967, voltou a Porto Alegre, onde trabalhou como redator no Jornal Zero Hora, assinando sua primeira 

coluna em 1969. Sua primeira obra de literatura foi “O popular”, livro de crônicas publicado em 1973.

Luis F. Veríssimo é um profissional eclético, com atuações também em revistas e quadros para a TV, tendo sempre o humor 

como sua principal ferramenta. Suas obras são variadas, incluindo contos e crônicas, poesias, romances e participações em 

coletâneas.

A FURB possui em seu acervo mais de cinqüenta títulos (incluindo mais de uma edição da mesma obra) relacionados a Luis 

Fernando Veríssimo, dos quais fazem parte também peças de teatro (código de classificação PE) baseadas em seus textos, 

que foram apresentadas no Festival Universitário de Teatro de Blumenau. 

FRASES DE LUIS FERNANDO VERISSIMO:

“Mas eu desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, é a que não tem medo do ridículo.”

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a Arca. Um grande grupo de 

profissionais, o Titanic.”

CURIOSIDADE

Quer ver Luis Fernando Veríssimo tocando saxofone?

Acesse http://www.objetiva.com.br/interativas.php?id=68
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SUGESTÃO DE LEITURA DE OBRAS DO AUTOR DISPONÍVEIS NA BIBLIOTECA DA FURB E RESPECTIVA 

CLASSIFICAÇÃO DE BUSCA:

- A mesa voadora (classificação 869.94, V517m, CG).

- As mentiras que os homens contam (classificação 869.97, V517mh, CG).

- Banquete com os Deuses (classificação 869.94, V517b, CG).

Fontes:

http://pensador.uol.com.br/autor/luis_fernando_verissimo/biografia/

http://www.paralerepensar.com.br/verissimo.htm http://listasliterarias.blogspot.com.br/2011/01/10-livros-de-luis-fernando-

verissimo.html

http://www.objetiva.com.br/autor_ficha.php?id=264

http://pensador.uol.com.br/frases_de_luis_fernando_verissimo/

http://www.frasesfamosas.com.br/de/luis-fernando-verissimo.html

http://frases.globo.com/luis-fernando-verissimo/pagina/4
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRI A DA FURB

CONVERSA COM O DIRETOR

As obras adquiridas pela Biblioteca Universitária passam por três setores. Inicialmente, as sugestões são recebidas pela equipe 

de Seleção e Aquisição, a qual faz a seleção, os pedidos de compra, bem como o recebimento das obras. Depois de registradas, 

estas passam para o Processamento Técnico, onde são catalogadas e recebem a devida classificação. O último estágio é o setor 

de Serviços aos Usuários, que se encarrega de disponibilizar as obras nas estantes e efetuar os empréstimos. 

Com relação aos serviços vinculados à Direção, por uma questão administrativa, ainda temos a Automação e algumas pessoas 

em particular com projetos especiais. As bibliotecas setoriais, como a Setorial do Campus II e a Setorial do Campus III são 

comandadas diretamente pela coordenação do setor de Serviços aos Usuários. Essa é a concepção da biblioteca hoje. 

“Entendo e percebo que isso precisa ser repensado. Essa configuração administrativa que existe atualmente precisa ser 

readequada entrando em consonância com novos processos.” (Darlan Jevaer Schmitt, Diretor da Biblioteca Universitária – FURB).

Créditos: Rochele F. Cardoso

A Biblioteca Universitária, 

hoje, é composta por quatro 

setores, sendo eles: Seleção 

e Aquisição, coordenado pela 

servidora Solange Garcia;  

Serviços aos Usuários, 

coordenado pela bibliotecária 

Jane Casas; Processamento 

Técnico e Encadernação, cuja 

responsável é a bibliotecária 

Amércia Buzzi e o Centro de 

Memória Universitária (CMU), 

coordenado pela técnica em 

arquivo Liane Kirsten Sasse.
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DIA DO DEFICIENTE FÍSICO

Fonte: http://www.123achei.com.br/noticias/datas-comemorativas/outubro/dia-do-deficiente-fisico-11-10.html

Podemos dizer que este dia é comemorado em duas datas distintas:

03 de dezembro – Dia internacional do Deficiente Físico, instituído pela Assembléia da ONU – Organização das Nações 

Unidas.

11 de outubro - Dia Nacional do Deficiente Físico. No Brasil, desde o dia 24 de outubro de 1989, vigora uma lei que assegura 

aos deficientes o exercício de seus direitos individuais e sociais, além de sua efetiva integração social. Em termos reais, isso 

significa que os valores básicos de igualdade e oportunidade devem ser respeitados, assim como os de qualquer pessoa.

Os deficientes, levando em conta suas limitações, têm direito à oferta de educação especial gratuita, atendimento domiciliar de 

saúde ao deficiente grave, inserção no mercado de trabalho nos setores público e privado e facilidade de acesso em 

edificações e vias públicas.

De acordo com dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), há hoje, no Brasil, 24,6 milhões 

de pessoas portadoras de deficiências (PPDs). Destas, mais de 9 milhões são portadoras de algum tipo de deficiência física. 

Pela ordem, as deficiências mais comuns são: visual, motora, auditiva e mental.

A acessibilidade é o pré-requisito básico para que o deficiente viva com dignidade, como cidadão que é. O trabalho é a 

verdadeira terapia ocupacional, que devolve o sentimento de utilidade. O esporte quebra visões deturpadas de que a pessoa 

portadora de deficiência física é um problema para a sociedade. Para tanto, basta lembrar a quantidade de medalhas que os 

atletas paraolímpicos brasileiros trazem para o país, competindo em disputas internacionais. 

A compreensão da pessoa portadora de necessidades especiais sofreu transformações no decorrer do processo histórico que 

repercutiram na sua conscientização e encaminhamento educacional. Do ponto de vista da moral moderna, pode-se dizer que 

é possível constatar avanços (lentos, mas graduais) na maneira como a sociedade encarou e manejou a questão da 

deficiência.

Fontes:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

UFGNet

http://www.brasilescola.com
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MENSAGEM

"Deficiente" é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em 

que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino.

"Louco" é quem não procura ser feliz.

"Cego" é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria.

"Surdo" é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou o apelo de um irmão.

"Mudo" é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia.

"Paralítico" é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda.

"Diabético" é quem não consegue ser doce.

"Anão" é quem não sabe deixar o amor crescer.

E "Miserável" somos todos que não conseguimos falar com Deus.

Renata Vilella

ARTIGOS INTERESSANTES:

A pessoa com deficiência e sua relação com a história da humanidade.

Maria Aparecida Gugel.

http://www.ampid.org.br/Artigos/PD_Historia.php

Deficiente e a participação nas esferas da vida em sociedade.

Cristiane Rozicki.

http://www.espacoacademico.com.br/022/22crozicki.htm

SUGESTÕES DE LEITURA:

Aspectos do deficiente físico e o valor do sofrimen to / Maria da Graça Coelho. (362.4, C672a, CG)

Deficiente físico : novas dimensões da proteção ao trabalhador /Rubens Valtecides Alves. (341.6, A474d, CG)

Jogos, esportes e exercícios para o deficiente físi co / Ronald C. Adams ... [et al.]. (371.9044, J64j, 3.ed., CG)

Reabilitação sexual do deficiente físico /Christiane Fürll-Riedi, Ralph Hausmann, Wolfgang Schneider. (612.6, F985r, CG)

Fonte: http://katiamundodasartes.blogspot.com.br/2011/10/dia-do-deficiente-fisico.html
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Surdo ou Deficiente Auditivo?

Fabiana esclareceu a diferença entre o deficiente auditivo e o surdo. O primeiro tem perda da audição, pode reverter isto com 

aparelhos, implantes e tratamentos. O surdo é aquele que, não importando o nível de sua surdez, aceita a sua surdez e é

usuário da língua de sinais, participa da comunidade surda e tem uma cultura surda. As causas, tanto da deficiência auditiva 

como da surdez, podem ser as mais variadas. Explicou também que a mudez não é relacionada à surdez, pois geralmente o 

surdo é capaz de emitir algum som através das cordas vocais. A mudez é então relacionada à incapacidade de emitir sons, por 

problemas específicos nos órgãos responsáveis pela voz.

Trajetória...

A entrevistada percebeu que tinha déficit na audição aos 6 anos. Aprendeu a língua de sinais aos 23 anos e, até então, 

utilizava (e ainda utiliza) a leitura labial. É graduada em Educação Especial e Letras/Libras, possui duas Especializações e 

agora cursa Mestrado. Apenas a partir de 2005, com o decreto nº5626, que Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, os 

surdos obtiveram o direito a um intérprete para acompanhá-los em sala de aula. Fabiana não foi contemplada pela lei, pois 

esta é posterior ao seu período escolar. Relata que as maiores dificuldades em não se ter o intérprete é acompanhar as aulas, 

que muitas vezes utilizam dinâmicas que não permitem a leitura labial, como o professor estar de costas para os alunos, ou 

vídeos sem legendas.

Para a entrevistada, o que ajuda a motivar os alunos a aprenderem Libras é o método de ensino dinâmico, buscando 

compreender as peculiaridades de cada turma. Cada turma é diferente, encontra dificuldades diferentes e, assim, aprende por 

meios diferentes. Além disso, sua dedicação vem do amor ao que faz. É este o motivo também de Fabiana buscar sempre 

estar atualizada.

Libras para os cursos de Licenciatura...

A disciplina de Libras, lecionada na FURB, aborda os temas da educação. Explica que busca o histórico da língua de sinais, 

ajudando o aluno a entender a evolução desta linguagem. Ainda comenta que a língua de sinais é tão natural para o surdo 

aprender como é para a criança aprender a falar. Porém, é preciso concentração e coordenação motora. É uma língua de 

modalidade visuo-espacial e demanda atenção dos alunos. Os alunos não saem fluentes da disciplina de Libras, até porque, 

nenhuma língua pode ser aprendida em apenas seis meses. A FURB oferece intérprete para cada aluno que necessite. 

A cada final de semestre, os alunos elaboram uma apresentação, transformando, com a ajuda da Professora Fabiana, um 

poema ou uma música ou um texto para Libras. Dentre muitos projetos excelentes, destacou-se o trabalho das acadêmicas 

Greici Hornburg, Jordana Krueger e Paola Cadore, que divulgaram o vídeo no Youtube.

Segue o link: http://www.youtube.com/watch?v=KUpRFc6IFDs

Outros trabalhos...

Além da disciplina de Libras, Fabiana faz parte do Atendimento Educacional Especializado (pessoas com surdez) da Prefeitura 

Municipal de Blumenau. Acompanha os intérpretes nas escolas e oferece apoio a famílias com deficientes auditivos.

Agradecemos à entrevistada, Professora Fabiana Schmitt Corrêa, por conceder a entrevista e colaborar, também, com a 

compreensão do tema.

CONVERSA COM A PROFª FABIANA SCHMITT CORRÊA – DISCIPLINA DE LIBRAS/FURB
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Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902, na cidade de Itabira, Minas Gerais. Estudou em Belo 

Horizonte e em Nova Friburgo - RJ, em um colégio de jesuítas, do qual foi expulso por “insubordinação mental”. Já de volta a 

Belo Horizonte, começou sua carreira de escritor no Diário de Minas, fazendo parte do movimento modernista mineiro.

Em 1925, formou-se em Farmácia, mas não chegou a atuar. Foi servidor público e Chefe de Gabinete do Ministro da 

Educação Gustavo Capanema. Também trabalhou no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Junto com outros 

escritores, fundou “A Revista”, importante veículo para o movimento modernista da época. Seus primeiros livros foram Alguma 

poesia, de 1930 e Brejo das almas, de 1934.

Autor de várias obras, Drummond escrevia sobre a essência humana em conflito com a realidade do mundo, não deixando de 

lado a preocupação com a estética, com o estilo poético da obra. Utilizava uma linguagem irônica, pessimista, mas também 

com muito humor e ternura.

Carlos Drummond de Andrade foi poeta, cronista, contista, redator e tradutor. Teve várias obras traduzidas para diversas 

línguas e três obras publicadas em braile, sendo consagrado, ainda em vida, como o maior poeta brasileiro de todos os 

tempos. Faleceu em agosto de 1987, logo após a morte de sua filha, Maria Julieta Drummond de Andrade, que também era 

escritora.

A FURB possui em seu acervo mais de cem títulos (incluindo mais de uma edição da mesma obra) relacionados a Carlos 

Drummond de Andrade. Seguem abaixo algumas sugestões de obras para leitura presentes na Biblioteca da FURB, com a 

referente classificação de busca:

- A rosa do povo (classificação 869.91, A553r, 43 ed.,CG).

- Os dias lindos (classificação 869.98, A553di, CG).

- Amar se aprende amando (classificação 869.91, A553ap, 13ed., CG).

- 70 historinhas (classificação 869.93, A553s, CG).

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Fonte: http://www.releituras.com/drummond_bio.asp
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“Não serei o cantor de uma mulher, de uma história.

Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela.

Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida.

Não fugirei para ilhas nem serei raptado por serafins.

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,

a vida presente.”

(Trecho do poema “Mãos Dadas”, de Carlos Drummond de Andrade)

Escute o poema “Confidência do Itabirano”, de Drummond de Andrade, no link abaixo:

http://www.youtube.com/watch?v=a-NAbEzwnh0

E mais, o poema “Quero” na interpretação de Paulo Autran em:

http://www.youtube.com/watch?v=2GMoB1ukqCk&feature=related

FRASES DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

“As academias coroam com igual zelo o talento e a ausência dele.”

“No adultério há pelo menos três pessoas que se enganam.”

“O homem vangloria-se de ter imitado o vôo das aves com uma complicação técnica que elas dispensam.”

“Os homens são como as moedas; devemos tomá-los pelo seu valor, seja qual for o seu cunho.”

Fontes: 

http://pensador.uol.com.br/autor/carlos_drummond_de_andrade/biografia/

http://www.e-biografias.net/carlos_drummond/

http://www.releituras.com/drummond_bio.asp

http://www.culturabrasil.pro.br/cda.htm

http://www.frasesfamosas.com.br/de/carlos-drummond-de-andrade.html
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DICAS DE LEITURA
(livros mais vendidos)

A culpa é das estrelas . John Green.

A dança dos dragões: as crônicas de gelo e fogo . George R. R. Martin.

A escolha: até aonde devemos ir em nome de amor? Nicholas Sparks.

*A fúria dos reis: as crônicas de gelo e fogo. George R. R. Martin.

*A guerra dos tronos: as crônicas de gelo e fogo. George R. R. Martin.

A queda: as memórias de um pai em 424 passos. Diogo Mainardi.

A tormenta de espadas: as crônicas de gelo e fogo. George R. R. Martin.

*Admirável mundo novo. Aldous Huxley.

Assassin’s Creed: a cruzada secreta. Oliver Bowden.

Assassin’s Creed: irmandade. Oliver Bowden.

Assassin’s Creed: renascença. Oliver Bowden.

*Cartas de um jovem poeta: canção de amor e de mort e. Rainer Maria Rilke.

Cinqüenta tons de cinza. E. L. James.

Guia prático da nova ortografia. Elenice Alves da Costa.

Nunca fui santo. Marcos Reis e Mauro Beting.

O casamento. Nicholas Sparks.

*O festim dos corvos: as crônicas de gelo e fogo. George R. R. Martin

O filho de netuno. Rick Riordan.

*O livro da filosofia. Vários autores.

O melhor de mim: o primeiro amor deixa marcas para a vida inteira. Nicholas Sparks.

O poeta fingidor. Fernando Pessoa.

Para sempre: a história que inspirou o filme. Kim Carpenter.

*Um homem de sorte. Nicholas Sparks.

Visão mortal. J. D. Robb.

* A Biblioteca da FURB possui esses títulos.

Fontes:

Veja, Saraiva, Cultura, Catarinense (2012).

EXPOSIÇÕES

Dia do Deficiente Físico, comemorado neste mês. Dia do Biólogo, comemorado neste mês. 

Homenagem ao escritor Carlos Drummond de Andrade, 

aniversariante do mês. 

Homenagem ao escritor Luis Fernando Veríssimo, 
aniversariante do mês. 

OUTUBRO SETEMBRO 

Obs.: As exposições de cada mês ocorrem de forma paralela, dentro do espaço da Biblioteca Universitária.
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ACONTECEU

- No dia 15/08, uma equipe de profissionais da Biblioteca Universitária foi até Brusque para conhecer a 4ª Feira do Livro de 

Brusque, com o intuito de trocar experiências e estabelecer contatos para projetos futuros.

- No dia 24/08, foi ao ar o centésimo quadro “Dica de Literatura”. O quadro é parte do Programa Expressão, veiculado pela 

FURBTV todas às sextas–feiras às 21h. O “Dica de Literatura” é uma parceria institucional entre Biblioteca Universitária e 

FURBTV.

- O colaborador Viegas Fernandes da Costa participou, no dia 30/08, da Semana Literária da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller, 

proferindo a palestra “Proseando sobre Nelson Rodrigues: cem anos do menino que via o amor pelo buraco da fechadura”. A 

Biblioteca da FURB apoiou o evento, consolidando ainda mais a parceria com a Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller.

- No dia 31/08, foi entregue à Reitoria a Minuta de Resolução da Política de Desenvolvimento de Coleções. Este documento é o 

resultado de um trabalho coletivo entre diversos profissionais da Biblioteca Universitária e foi coordenado desde o seu início, em  

março de 2011, pela bibliotecária Julia Miranda Bressane. Agora a minuta segue para o CONSUNI.

COLABORADORES DESTA EDIÇÃO

André Luís Modolon (Biblioteca/FURB), Antonio Vilvert (Encadernação/FURB), Curso de Biologia/FURB (PETBio, CABio e 

Coordenação do Curso: Profª Simone W. R. Largura), Darlan Jevaer Schmitt (Direção Biblioteca/FURB), ProfªFabiana Schmitt 

Corrêa (Disciplina de Libras/FURB), Gabriella Muniz (Biblioteca/FURB), Maciel Felipe da Silva (Biblioteca/FURB), Marconde M. da 

Silva (Div. Materiais/FURB), Marcos Rogério Cardoso (Biblioteca/FURB), Natasha Jensen (Eventos/FURB), Neli Terezinha 

Ferreira (Marketing/FURB), Rochele Figueiredo Cardoso (Biblioteca/FURB), Rui Reinert (Biblioteca/FURB), Prof. Sergio Luiz 

Althoff (Curso de Ciências Biológicas/FURB), e instituições participantes da exposição relativa ao Dia do Deficiente Físico.


