
Semana Nacional do Livro 

e da Biblioteca! 
 

A semana foi instituída pelo 

Decreto Nº 84.631 de 09 de abril 

de 1980, com início em 23 de 

outubro e término em 29 do 

mesmo mês, sendo a última data 

consagrada ao Dia Nacional do 

Livro, pela Lei 5.191 de 18 de 

dezembro de 1980. 

 

Participe das atividades de 

promoção à leitura e comemore 

conosco! 

 

“Um país se faz com homens e livros” 

Monteiro Lobato 

    

Realização 

 

    

I Semana do Livro e da 

Biblioteca 2016 

 

 

Acompanhe as principais  

notícias e informações 

divulgadas pela  

Biblioteca da ECI  

nas redes sociais! 

Siga, 

Curta e 

Compartilhe essa ideia! 

    

    

 

 

Contatos:  

Fones: 3409-5212 / 5213 

Email: bib@eci.ufmg.br 

Site: www.biblio.eci.ufmg.br 

 



 

 

24/10 às24/10 às24/10 às24/10 às    10h10h10h10h    

Bate-papo com Soraia Vasconcelos  
“Experiência criativa na confecção de 

livros” 
   

 
 
Soraia VasconcelosSoraia VasconcelosSoraia VasconcelosSoraia Vasconcelos é formada em 
Comunicação Social/Jornalismo pela UFMG. 
Foi produtora, repórter e editora-chefe na TV 
Globo Minas, professora de Iniciação ao 
Telejornalismo na PUC-Minas. Atualmente 
faz graduação em Museologia, também pela 
UFMG. É editora dos livros “Terra de Minas- 
Fazendas e Sabores”, “Minas Gerais – 
Fazendas & Sabores do Café” e “Minas Gerais 
– Fazendas e Sabores do Leite”, premiado 
pelo Gourmand Awards, realizado na China, 
em 2015. É autora dos livros “ABC da 
Criançada” (2012), “ABC do Museu” (2014) e 
“Minha mãe é um mico” (2016). 

 
 
 
 

 
 

    
    

25/10 às 15:30h25/10 às 15:30h25/10 às 15:30h25/10 às 15:30h    

Bate-papo com Olívia Gutierrez  
“Experiência do Clube de Leitura: 
literatura escrita por mulheres” 

 

 
    
Olívia GutierrezOlívia GutierrezOlívia GutierrezOlívia Gutierrez é estudante de 
Biblioteconomia na ECI e formada em 
História pela UFMG. Mediadora dos 
encontros do clube de leituras Leia Mulheres 
Belo Horizonte. O Leia Mulheres está 
presente em mais de 30 cidades de 20 
estados, em todas as regiões do país. O 
clube, aberto, tem encontros mensais nos 
quais leitores discutem obras literárias 
escritas por mulheres. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

24 a 28/1024 a 28/1024 a 28/1024 a 28/10    
 

Painel interativo #meulivrofavorito#meulivrofavorito#meulivrofavorito#meulivrofavorito    
 
 

� Escolha seu livro de literatura 
favorito 

� Faça um selfie com o livro 
� Envie a foto até o dia 21/1021/1021/1021/10 (com 

seu nome e curso) e os dados do 
livro (título e autor) para 
bib@eci.ufmg.br  

� As imagens irão estampar nosso 
Facebook e nossa biblioteca ao 
longo da semana de 24 a 28 de 
outubro!!!  

 
 

____________________________ 
 

Haverá sorteio de livros  
 

____________________________ 
 
 

PARTICIPE!!! 

 
 

Todas as atividades acontecerão na Biblioteca 
Professora Etelvina Lima (ECI). 

 
Escola de Ciência da Informação/UFMG 
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha 

Belo Horizonte/MG 

ProgramaçãoProgramaçãoProgramaçãoProgramação    


