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1 APRESENTAÇÃO 

 

Todos os anos as bibliotecas da Unesp realizam a Semana do Livro e da              

Biblioteca, um evento importante e marcante, no qual se realizam atividades           

presenciais com foco nos aspectos acadêmicos, sociais, culturais e de lazer para as             

comunidades acadêmica e externa. Em virtude da pandemia em 2020, surgiu a ideia de              

realizar um evento virtual em conjunto, com todas as bibliotecas da Rede Unesp e a               

Coordenadoria Geral de Bibliotecas (CGB/Unesp). 

Com o objetivo de formar uma comissão para organização do evento foi            

enviado um convite para toda a rede de bibliotecas. Representantes da maioria das             

bibliotecas da Unesp se prontificaram a participar e colaborar com a proposta. Assim, a              

comissão veio a ser formada por 31 integrantes que se dedicaram e trabalharam de              

forma ativa para a organização e realização do evento.  

Considerando o trabalho colaborativo em formato totalmente virtual, a         

necessidade de propor atividades que impactassem significativamente na participação         

do público, a diversidade inerente aos integrantes e a inexistência de contato prévio             

entre eles, o trabalho mostrou-se como um grande desafio para a comissão.            

Entretanto, no decorrer das reuniões semanais e com o apoio da CGB/Unesp            

percebeu-se grande interação da equipe, o que refletiu nos resultados apresentados           

das atividades desenvolvidas durante a semana. 

Com efeito, este relatório apresenta informações sobre a elaboração e os           

resultados da Semana e sugere propostas para futuros eventos de forma híbrida que             

compreendam atividades presenciais e virtuais para atender a toda a comunidade           

acadêmica e ao público externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2 COMISSÃO ORGANIZADORA  
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3 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMANA 

 

No dia 08/07 realizamos a primeira reunião para a formalização da primeira            

Semana Virtual do Livro e das Bibliotecas da Rede Unesp. Foi realizado um brainstorm              

com ideias e propostas que poderíamos realizar na Semana. Na segunda reunião,            

realizada no dia 28/07, foram discutidas as ideias propostas e definimos que            

abordaríamos quatro temas: Cultural, Social, Capacitações, Exposições e Depoimentos,         

sendo cada tema representado por um subgrupo. Simultaneamente, criou-se uma          

equipe que ficou responsável pela estratégia de divulgação e marketing. Dessas           

reuniões originaram-se as seguintes ações: 

 

- Definição da data do evento conforme a data estabelecida para a Semana da             

Biblioteca do câmpus de Jaboticabal, de 05 a 09 de outubro; 

- Criação de uma planilha no Google Drive, contendo as propostas de atividades            

de cada subgrupo com os respectivos dias e horários do evento; 

- Discussão e escolha do tema e do título para a Semana; 

- Sugestão de palestrantes e convidados para o evento, proposta pelas unidades           

de Rio Claro, Jaboticabal e subgrupos; 

- Contato inicial com os palestrantes e autoridades convidando-os para participar          

da Semana; 

- Formalização dos convites aos palestrantes; 

- Definição de datas e horários para as atividades da programação; 

- Elaboração dos materiais de divulgação para redes sociais, após a confirmação           

dos palestrantes; 

- Comunicação e divulgação para as bibliotecas da Rede, realizada via CGB; 

- Solicitação de doação de brindes para os sorteios da semana; 

- Convite a STAEPEs para auxiliar na confecção de certificados automatizados, na           

execução e transmissão das lives. 

 

O grupo pôde desenvolver e consultar a viabilidade das ideias e propostas da             

Semana, durante as extensas reuniões (Figura 1). A escolha do tema “Semana Virtual             

do Livro e das Bibliotecas da Unesp: a biblioteca sempre perto de você!” representou              

todo o trabalho desenvolvido pelas Bibliotecas durante a pandemia, em especial o            

contato com os usuários em isolamento social. Outro ponto essencial foi a escolha dos              

recursos para a realização do evento em formato virtual, em que contamos com a              

orientação e auxílio das STAEPEs de algumas unidades. 
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Figura 1 - Reuniões da Comissão Organizadora

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para o desenvolvimento do evento durante as apresentações o grupo contava           

com as seguintes ações de trabalho e pessoas: 

❏ Cada apresentação tem que ser composta por apresentador, mediador, apoio e           

suporte técnico; 

❏ Criação de grupos no whatsapp para otimizar a comunicação entre palestrante,           

mediador e suporte técnico. 

❏ Definição de detalhes como: horários, roteiro, testes de equipamentos e          

plataforma, links de acesso da live, detalhes quanto ao sorteio. 

Tais ações contribuíram para a integração dos participantes da live e minimizou            

possíveis imprevistos (Apêndice A).  

A seguir será apresentado o relato do trabalho de cada subgrupo: 

 



11 
 

3.1 Subgrupo da Cultura 

O subgrupo da Cultura propôs-se a realizar diversas atividades culturais e de            

incentivo à leitura. Entendemos que as bibliotecas, além de promover o acesso à             

informação, devem incentivar o acesso à cultura, principalmente neste momento de           

pandemia, trazendo assim aos participantes momentos de qualidade de vida,          

aprendizado e descontração.  

O subgrupo da Cultura, devido à dimensão das atividades, dividiu-se em           

pequenos núcleos para executar detalhes prévios como: realizar convites, reuniões          

com os participantes, criar formulários de inscrições, entre outros. Realizamos          

reuniões semanais entre o grupo geral da Semana e o da Cultura, e reuniões              

esporádicas entre os núcleos. 

Elaboramos uma gama plural de atividades, as quais pudessem atender a           

diversos gostos e público; foram elas:  

1. A Cerimônia de abertura. Em 05/10 transmitida pelo canal do youtube da CGB,             
tendo 1057 visualizações, contou com a participação do Vice-reitor da Unesp,           
Prof. Dr. Sérgio Roberto Nobre, da Pró-reitora de Extensão Universitária e           
Cultura, Profª. Drª. Cleopatra da Silva Planeta, da Coordenadora Geral de           
Bibliotecas, Flávia Maria Bastos, e da Representante da Comissão Organizadora          
da Semana, Sandra Pedro da Silva - Diretora Técnica de Biblioteca e            
Documentação. Após a fala dos convidados, houve duas apresentações         
musicais: a primeira da Orquestra Acadêmica da UNESP, que contou com a            
participação especial do Diretor Artístico, Prof. Dr. Lutero Rodrigues, e o Show            
“Mundo de dentro, mundo de fora”, com Matheus Pezzotta, membro da           
pós-graduação do Instituto de Artes-IA/Unesp;  

2. Mesa de Conversa “A Literatura de Maria Firmina dos Reis, Ruth Guimarães e             
Carolina Maria de Jesus”. Transmitida pelo canal do youtube da CGB, tendo            
357 visualizações, contou com a participação de Júnia Botelho e Daniela de            
Almeida Nascimento. Para essa atividade convidamos para a mediação Valéria          
Ceranto Ribeiro e Lila Cristina Guimarães Vanzella, do projeto Leia Mulheres. A            
mesa de conversa foi bem interativa e conduziu o público a conhecer um pouco              
mais da obra literária dessas autoras; 

3. Torneio Online de Xadrez. O torneio foi realizado mediante a plataforma           
Chess.com, tendo sido transmitido ao vivo pelo canal        
https://www.twitch.tv/yoshikrov. O Mestre Nacional Daniel Yoshito Ikejiri       
selecionou alguns jogos e fez comentários durante o torneio. Foram 61           
inscritos e 53 participantes. Uma atividade interativa e dinâmica; 

4. Palestra "Leitura e Intertextualidade", com o Professor Pasquale Cipro Neto.           
Transmitida pelo canal do youtube da CGB, tendo 680 visualizações. A palestra            
levou o público a compreender a intertextualidade presente nas letras das           
canções de grandes artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Paulo           
Vanzolini; 

https://www.twitch.tv/yoshikrov
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5. Gincana Literária. Foi uma atividade realizada entre os dias 06 e 09/10, por             
meio da qual os participantes foram desafiados a responder 24 enigmas que            
tinham como resposta o título de uma obra literária. Tivemos um total de 34              
pessoas que participaram integralmente da atividade e puderam participar do          
sorteio de um brinde, ocorrido no dia 09/10; 

6. Momento Musical. Atividade realizada dos dias 06/10 a 09/10, sempre às 13h            
e às 20h. Ocorreram as reproduções no canal da CGB no youtube das 18              
apresentações musicais enviadas. Ressaltamos a importância de que pelo         
menos um integrante do grupo/banda tivesse vínculo com a Unesp, pois um            
dos objetivos era divulgar os artistas da nossa comunidade Unespiana. Teve           
mais de 500 visualizações. Foram momentos de muita descontração e          
animação. 

7. Hora do Conto. Realizada dos dias 06/10 a 09/10, sempre às 10h. Ocorreu a              
divulgação de um conjunto de contos, contando com link para versão em texto,             
áudio e vídeo, reproduzido no canal da CGB. Teve mais de 500 visualizações no              
youtube. Foram enviados mais de 40 contos, os quais compreenderam as           
temáticas: Contos Infantis, Contos Regionais e Contos Adultos. 

8. Enigma Literário. A proposta era a montagem de um enigma com títulos de             
obras literárias. Foi veiculada durante a Semana do Livro e das Bibliotecas para             
que as pessoas pudessem interagir via redes sociais. 

9. Cultura On-line. Ocorreu entre os dias 01 e 09/10 e teve como objetivo             
divulgar links, atrações e projetos culturais, tais como: museus, bibliotecas,          
videotecas, podcasts, entre outros. Em cada dia do evento foram divulgadas           
dicas culturais via Instagram. A lista completa dos itens divulgados foi           
disponibilizada no site da Semana; 

10. Encerramento - “Música na biblioteca”, com Raquel Vanalli e convidados.          
Transmitido pelo canal do youtube da CGB, tendo 314 visualizações. Neste           
evento fomos presenteados com a excelente voz da nossa colega de trabalho e             
artista Raquel Vanalli, a qual conduziu uma live com repertório rico,           
propiciando um perfeito encerramento do evento.  

 

O Grupo da Cultura preocupou-se em incluir uma ou mais atividades em todos             

os dias da programação da Semana. 

 

3.2 Subgrupo Social  

 

Diante do cenário atípico da Covid-19, a comissão organizadora deste evento           

teve uma grande preocupação com o impacto da pandemia, no que se refere à saúde               

mental da sociedade. Por isso foi necessário pensar em atividades que ajudassem os             

participantes do evento a terem conhecimento de ações que são realizadas na Unesp e              

fora desse ambiente acadêmico, no que diz respeito ao suporte psicológico. 
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O subgrupo realizou reuniões nos dias 3 e 7 de agosto para decidir o que               

poderia de fato ser oferecido na semana. As decisões posteriores foram feitas via             

whatsapp e e-mail (esses canais também possibilitaram a comunicação durante a           

Semana, entre organizadores e convidados).  

As ações desse grupo foram a escolha da temática do “Impacto da pandemia na              

saúde mental”, assim como o nome dos palestrantes, que com suas propostas            

contribuíram muito com esse cenário em foco. 

O subgrupo abordou as seguintes temáticas: direitos humanos, reflexão e          

contemporaneidade e saúde mental. Para este último, obtivemos orientações dos          

profissionais de saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu             

no que diz respeito à indicação de palestrantes com foco em ações de acolhimento e               

acompanhamento terapêutico, para orientar e amenizar o sofrimento oriundo da          

pandemia. A seguir as palestras: 

 
1. Nem toda Tristeza é depressão. E toda angústia é humana com a psiquiatra              

Maria Luisa Vichi de Campos Faria e “Meditação e Mindfulness para elevar o             
bem-estar”, com Luiz Ribeiro (832 visualizações no canal da CGB no Youtube); 

2. Feminicídio e suicídio com o policial David Segali (155 visualizações no canal da              
CGB no Youtube); 

3. Pensamento Crítico com Sabrina Feliciano Oliveira e Alice Laranjeira, do Grupo            
Biominas Brasil - Mediadora: Guacira de Figueiredo Eufrasio Pauly (248          
visualizações no canal da CGB no Youtube); 

4. “Roda de Terapia Comunitária Integrativa: espaço de escuta, acolhimento,          
vínculos e  cuidados terapêuticos” (30 participantes). 

 

Dentre os resultados esperados destacamos: 

- Um número significativo de participantes; 

- Ótima interação dos participantes com os palestrantes; 

- Informação sobre ações e locais de acolhimento vindas de profissionais da área de              

saúde; 

- Orientações por parte dos palestrantes aos participantes, sobre aspectos da saúde            

mental que estão associados à pandemia; 

- Expressivas ações de incentivo por parte dos palestrantes para com os participantes,             

no que se refere à busca por ajuda junto a profissionais da área de saúde mental. 

 

A arrecadação de doações para instituições carentes foi descartada devido aos           

riscos trazidos pela pandemia. 
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3.3 Subgrupo de Capacitações 

 

O subgrupo de Capacitações definiu oficinas e mesa de conversa que           

abordassem os interesses acadêmicos da comunidade Unesp, foram elas:  

 

1. Comunicação Científica com Prof. Dr. Adilson Roberto Gonçalves e “A ciência é             
para todos?”, com Beatriz Dean Rizzo (447 visualizações no canal da CGB no             
Youtube); 

2. Plano de Gestão de Dados com Elizabete Cristina de Souza de Aguiar Monteiro              
(572 visualizações no canal da CGB no Youtube); 

3. Currículo Lattes com Prof. Dr. João Arlindo Santos Neto (699 visualizações no             
canal da CGB no Youtube). 

 

Cada capacitação teve uma arte elaborada para a sua divulgação, além de            

sorteios de brindes e fornecimento de certificados. 

 

3.4 Subgrupo “Exposição e Depoimentos” 

 

O subgrupo Exposição e Depoimentos propôs a realização de uma exposição           

virtual para divulgar à comunidade o trabalho das bibliotecas da Rede Unesp.            

Também, pensou-se na exibição de depoimentos acerca das bibliotecas, a serem           

solicitados/encaminhados por qualquer pessoa (principalmente, entretanto, por       

aquelas que tivessem/tiveram algum vínculo com a universidade, assim podendo          

retratar os sentimentos e experiências que tiveram em relação a alguma(s) da(s)            

biblioteca(s) da Rede Unesp).  

As atividades foram publicadas na página web do evento, a qual veio a ser              

disponibilizada a partir da página web da Coordenadoria Geral de Bibliotecas da Unesp             

- CGB, como forma de centralizar as informações do evento de maneira institucional. 

 

1. Exposição Bibliotecas da Unesp: Foram coletados, organizados e curados dados e            
imagens de 32 Bibliotecas/Serviços Técnicos/Divisões Técnicas/Diretorias      
Técnicas de Biblioteca da Unesp, bem como da Coordenadoria Geral de           
Bibliotecas da Unesp - CGB e do Grupo Técnico de Informação e Documentação -              
GTID (formulário de coleta encontra-se no Apêndice B). 
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Figura 2 - Imagem de direcionamento à exposição presente na 
 página inicial do site do evento 

 

 
 

 
Figura 3 - Site da Semana Virtual do Livro e das Bibliotecas da Unesp 

página inicial da exposição  
 

 
 

https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/semana-nacional-do-livro-e-da-biblioteca
https://www2.unesp.br/portal#!/cgb/semana-nacional-do-livro-e-da-biblioteca/exposicoes/
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Figura 4 - Página específica de biblioteca da Rede de Bibliotecas Unesp,  
pertencente à exposição virtual “Bibliotecas da Unesp” 

 
 

 

2. Depoimentos Importância da Biblioteca na vida acadêmica e profissional: a           
coleta dos depoimentos foi realizada por meio de um formulário, objetivando           
que a comunidade pudesse expressar por meio de texto ou vídeo a importância             
da biblioteca em sua vida acadêmica e/ou profissional. Foram coletados 63           
depoimentos, 47 em texto e 16 vídeos (o formulário de coleta encontra-se no             
Apêndice C). 

 
Dos depoimentos em texto extraiu-se uma frase de efeito para a montagem da             

exposição de depoimentos. Os textos originais enviados foram mantidos e          

disponibilizados no site do evento. A ideia principal foi promover a “advocacy em             

bibliotecas”, avaliando o engajamento da comunidade unespiana em relação às suas           

bibliotecas. Durante a nossa Semana Virtual, o perfil “Somente Biblio”, presente no            

Twitter, Facebook e Instagram, especializado em analisar uso de ferramentas de           

marketing em unidades de informação, corroborou positivamente a iniciativa da Rede           

de Bibliotecas Unesp, conforme documentação de postagem realizada: 
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A equipe trabalhou na edição das imagens e textos para serem disponibilizadas            

nas mídias sociais das bibliotecas. O resultado do trabalho pode-se ver abaixo: 
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Por fim, a alocação das artes/informações coletadas e tratadas, tanto da           

Exposição quanto da frente dos Depoimentos, veio a ser disponibilizada a partir do site              

da Semana Virtual do Livro e das Bibliotecas da Unesp, conforme os layouts e padrões               

mostrados acima. A disposição e alocação no site veio a ser realizada pelo Grupo de               

Divulgação e Marketing do evento, o qual tem as suas atividades descritas a seguir. 

 

 
3.5 Subgrupo de Divulgação e Marketing  

 
O subgrupo de Divulgação e Marketing ficou responsável por divulgar todas as            

atividades da Semana Virtual.  

Dentre as ações do grupo estão:  

- Avaliar e definir as ferramentas para  divulgação das atividades; 

- Criação de identidade visual; 

- Criação de um e-mail para comunicação com o público;  

- Criação de um site oficial do evento; 

- Comunicação com a imprensa; 

- Desenvolvimento de artes para divulgação;  

- Uso das redes sociais para a divulgação (Instagram e Facebook). Os perfis            

utilizados foram os vinculados à CGB, para melhor aproveitamento do público           

já existente. No caso do Instagram foi criado um novo perfil, pois a CGB não               

utiliza esta ferramenta.  

- Uso das plataformas YouTube e Google Meet para as transmissões ao vivo            

(vinculados à CGB);  

 

  



19 
 

 

3.5.1 Logotipo 

 

O logotipo foi inspirado no tema da Semana Virtual: “A Biblioteca sempre perto             

de você!”. Contém as cores da Unesp (tons de azul) e a simbologia de um usuário e                 

uma residência, recebendo um sinal de internet, sinal este que permitiu a união entre              

servidores e usuários, e a concretização do evento. Esta foi a base para a criação do                

site e das demais artes utilizadas durante o evento. A seguir está a imagem do logotipo                

criado para a Semana Virtual do Livro e das Bibliotecas da Unesp 2020: 

 

 
 

 

3.5.2 Site  

 

O site teve o objetivo de priorizar o acesso aos conteúdos da Semana Virtual,              

em sintonia com as publicações realizadas via redes sociais do evento. A seguir está a               

imagem da página inicial do site: 
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O site contemplou todas as atividades previstas na programação do evento,           

com suas respectivas artes e especificidades: hora do conto; exposição das bibliotecas            

da rede unesp; depoimentos; momento musical, cultura online, gincana literária,          

torneio de xadrez, link para todas as atividades ao vivo no youtube, comissão             

organizadora, logotipos dos apoiadores.  

O acesso ao site esteve disponível via site da CGB durante todo o evento.              

Atualmente é possível acessá-lo pelo endereço http://bit.ly/svlb2020 . 

 

 

 
 

 

http://bit.ly/svlb2020
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3.5.3 Redes Sociais 

 

As redes sociais foram as principais ferramentas de divulgação da Semana           

Virtual, permitindo alcance de seguidores já existentes e novos das redes sociais da             

CGB e das Bibliotecas da Unesp. 

O dinamismo e praticidade da divulgação via redes sociais, diante de um            

evento totalmente virtual, possibilitou explorar a criatividade e potencializar o          

trabalho em grupo, mesmo que remotamente. As redes sociais adotadas para           

divulgação foram Facebook, Instagram e Youtube. 

 
Instagram 

O Instagram com o ID: @semanabibliotecas.unesp foi uma das plataformas          

utilizadas para a divulgação dos eventos da Semana, de modo que toda vez que uma               

arte era publicada a mesma era simultaneamente publicada via Facebook da CGB.  

As atividades foram divulgadas no feed e nos stories do Instagram, sendo            

periodicamente repostadas nos stories, como um lembrete para os seguidores. Os           

mesmos ajudavam na divulgação repostando o conteúdo do evento em seus perfis            

pessoais. Além disso, tivemos o apoio das redes sociais de várias bibliotecas da Rede              

Unesp. 

Foram criados destaques para as seguintes categorias: Agenda, Momento         

Musical, Cultura On-line e Atividades, com suas respectivas artes de divulgação. 

O perfil alcançou 368 seguidores até o último dia de evento, com 51 publicações.  

 

Facebook 

A Página da CGB Unesp @cgbunesp no Facebook foi utilizada para a divulgação             

dos eventos da Semana Virtual. Como já citado, as artes eram postadas via Instagram e               

simultaneamente via Facebook. Utilizou-se ainda os stories para destaque nas          

atividades desejadas, para divulgação dos resultados dos sorteios, entre outros. As           

bibliotecas da Unesp replicavam os conteúdos para suas páginas, aumentando o           

alcance e visualização dos mesmos.  
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Foi criado o Evento da Semana Virtual no Facebook, ampliando desta forma a             

divulgação e interação com o público.  

Criou-se uma arte com o logo e data da semana para ser adicionada como tema               

da foto de perfil dos usuários do Facebook, possibilitando que pessoas sem vínculos             

com a Unesp também tomassem conhecimento da Semana, a partir de amigos que             

atualizavam a foto com o tema: 

 

 
 
 
 
 
YouTube 

O canal da CGB (unespcgb) no Youtube foi escolhido para transmissão de todo             

o evento, ao vivo ou gravado, impulsionando sua visibilidade. 

O primeiro vídeo1 divulgando a Semana foi enviado para o canal no dia 18 de               

setembro de 2020, contendo a data do evento e link para o site. Salienta-se que antes                

da divulgação do evento, as estatísticas do canal eram de aproximadamente 416            

visualizações, com 23 inscritos, conforme gráfico abaixo: 

 

1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PcHPBHIMoLY 

https://www.youtube.com/watch?v=PcHPBHIMoLY
https://www.youtube.com/watch?v=PcHPBHIMoLY
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Desde a primeira divulgação do evento houve um aumento expressivo no           

número de visualizações (8 mil) e de inscritos (479), com pico no período do evento               

(05 a 09/10/2020), conforme o gráfico a seguir: 

 

 
 
 

Devido à configuração do evento ser online e por seus participantes serem de             

diversas localidades, foi escolhida a plataforma StreamYard2, com interface, recursos e           

configurações específicas para lives e de acesso mais simplificado e dinâmico, para            

retransmitir no Youtube. Para obter os recursos avançados da plataforma foi feita uma             

2 Valor da assinatura R$ 150,00. 
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assinatura (upgrade) que foi patrocinada pela ASFO – Associação de Servidores do            

Instituto de Ciência e Tecnologia (Câmpus de São José dos Campos). 

Com o upgrade foi realizada toda a customização das telas para os vídeos que              

seriam transmitidos no Youtube, criando templates e usando a identidade visual da            

Semana, conforme imagens a seguir: 

 

 

Cada atividade foi configurada previamente contendo a imagem de divulgação          

e uma descrição detalhada com informações sobre o tema, objetivos e mini currículo             

do palestrante/convidado, possibilitando ativar o recurso de “lembrete” para         

notificação nas vésperas do evento, bem como a divulgação de uma playlist nas redes              

sociais da Semana.  

 

 

3.5.4 Criação das Artes  

 

Para a criação das artes a equipe adotou a padronização de fontes, paleta de              

cores e estilos, de forma a trazer uma identidade visual ao tipo de atividade, utilizando               

para tanto o Canva como ferramenta devido aos seus recursos e possibilidade de             

compartilhamento.  

Desse processo foram criadas as seguintes artes para o evento: 

 

❏ Convite à comunidade: primeiras artes criadas convidando a comunidade para se           

inscrever nas atividades: Momento Musical, Hora do Conto, Mostra de          

Depoimentos e Torneio On-line de Xadrez. Optou-se por uma cor vibrante, por uma             

fonte cursiva e outras fontes sem serifa, para dar um aspecto de diversão e              

jovialidade. 
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Seguindo o padrão de estilo, as atividades decorrentes destes convites          

mantiveram a mesma formatação dos elementos da arte, as mesmas fontes e a             

mesma paleta de cores, com o acréscimo da cor amarela, de modo a criar um               

contraste com o roxo das letras. Assim, elaborou-se as artes para a divulgação dos              

eventos, do site e das atividades.  

 

          

 

❏ Lives e palestras: Para as atividades realizadas com transmissão ao vivo pelo            

Youtube, optou-se por elaborar uma arte de divulgação mais chamativa, com           

cores de fundo vibrantes, formas elípticas e a foto dos participantes, com as             

respectivas identificações como: data, horário, convidados e mediadores, etc.         

Colocou-se o logo da plataforma (Youtube ou Google Meet), para que as pessoas             

pudessem identificar facilmente onde acessar o conteúdo.  

 

     

 

❏ Demais atividades: Foi elaborado um modelo híbrido baseado na arte do convite e             

das atividades ao vivo, misturando as formas elípticas e os detalhes de pontilhado             

e riscos aos tons claros utilizados nos convites. Para as artes da divulgação da              

Cultura On-line utilizou-se um modelo, com formas retangulares. Foi utilizada a           

mesma paleta de cores e fontes similares às utilizadas nos modelos de convites,             

para manter a padronização dos elementos, como pode ser visto na figura a             

seguir: 
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Todas as artes desenvolvidas pela equipe de divulgação estão contidas no           

anexo A.  

 
 

3.5.5 Imprensa 

A participação da imprensa foi de grande importância para este evento, com a             

colaboração da TV e rádio em várias localidades. O contato com esses veículos foi feito               

através de e-mail, whatsapp e telefone, com uma ampla divulgação da Semana.  

Um release foi elaborado para divulgação da programação da Semana, assim           

como a gravação de um áudio e um vídeo, encaminhados para os veículos de              

comunicação: ACI’s da Unesp (Reitoria e Bauru), Rádio Unesp, Podcast Unesp, TV            

Claret de Rio Claro e TV’s de cidades com unidades da Unesp.  

Uma entrevista foi realizada na rádio 101FM de Jaboticabal, e também foi            

noticiada nos seguintes meios de comunicação: SOLU TUDO a cidade em detalhes; G1,             

Bauru e Marília; SIBI - Instituto Federal Catarinense; Câmara Municipal de Araraquara e               

Mundo do Bibliotecário entre outros. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U7PTI0LhSVU&t=22m23s
https://www.youtube.com/watch?v=U7PTI0LhSVU&t=22m23s
https://www.101fm.com.br/101/semanalivro300920/
https://conteudo.solutudo.com.br/bauru/cidadania-bauru/unesp-bauru-realiza-semana-nacional-livro-biblioteca-online/
https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2020/10/03/unesp-realiza-semana-do-livro-com-atividades-gratuitas-online.ghtml
https://biblioteca.ifc.edu.br/2020/09/29/biblioteca-indica-n-43-svlb-da-unesp/
https://www.camara-arq.sp.gov.br/noticias/semana-do-livro,07-10-2020
http://mundobibliotecario.com.br/index.php/tag/semana-do-livro-e-da-biblioteca/


28 
 

4 PROGRAMAÇÃO DA SEMANA 

 

O resultado das reuniões dos subgrupos gerou a programação final abaixo: 
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5 EQUIPE DE SUPORTE TÉCNICO 

 

Os profissionais auxiliaram na escolha do Streamyard para a realização das           

lives, e participaram como moderadores para a transmissão. Colaboraram para a           

elaboração e emissão dos certificados, assim como na elaboração do vídeo da            

divulgação e apoio na publicação do site. 

Os profissionais que ajudaram na execução dessas atividades, e a quem            

agradecemos, foram: 

 

Amauri Mendes da Silva - STAEPE do ICT de São J. dos Campos 

Evandro Douglas Guidelli - STAEPE da FCL Araraquara  

Guilherme Augusto Ribeiro Cadete - estagiário da TV UNESP 

Luiz Borges G. do Nascimento – Biblioteca da FCL Araraquara 

Paulo Nunes Rocha - ACI/Reitoria  

Renato Aparecido T. de Moura - STAEPE da FCL Araraquara 

Rodrigo Tavares - STAEPE da FCL Araraquara 

Tiago Silveira Motta - STAEPE de Marília 

 

 

6 APOIO E PATROCÍNIO 

 

Contamos com o apoio e/ou patrocínio de algumas empresas e instituições           

para a realização do sorteio de brindes, de palestras, da divulgação e da assinatura do               

Streamyard. 

 

❏ Gift cards;  

❏ Vale livros;  

❏ Livros; 

❏ Assinatura da ferramenta Streamyard. 
 

Segue os patrocinadores e também os que nos auxiliaram direta ou           

indiretamente na divulgação do evento: 
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7 SORTEIOS 

 

Os sorteios de brindes foram realizados depois de trinta minutos do término do             

horário de cada atividade realizada de forma síncrona. Podiam participar de cada            

sorteio, uma única vez, as pessoas que assistiam/interagiam com as atividades, via            

canal do YouTube do evento/da CGB. Os dados das pessoas foram coletados por meio              

de formulários (indicados ao vivo aos participantes via chat do canal do YouTube). Foi              

desenvolvido especificamente um formulário diferente para cada sorteio, totalizando         

o desenvolvimento de 11 formulários/11 sorteios. Os patrocinadores tiveram os seus           

nomes expostos, para além do site/redes sociais do evento e das atividades síncronas,             

também nesses formulários, conforme se pode ver abaixo, em um dos formulários de             

sorteio desenvolvidos. 

 

Formulário de sorteio da Cerimônia de Abertura do evento 
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Além destes, foi realizado sorteio também para presentear um participante da           

atividade “Gincana Literária”. Todos os sorteios foram realizados via plataforma          

sorteador.com.br. Os ganhadores de cada sorteio foram divulgados via redes sociais e            

página web da Semana Virtual do Livro e das Bibliotecas da Unesp.  

 

Exemplo de divulgação do sorteio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sorteador.com.br/
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS EVENTOS  

 

O evento teve um grande destaque nas redes sociais e na mídia, demonstrado             

por meio das visualizações das atividades. Os temas abordados foram relevantes para            

a Comunidade da Unesp e também para o público externo; sobre esses se pode              

destacar os seguintes pontos positivos: 

- Interação entre os participantes e os palestrantes; 

- Temáticas atuais e importantes; 

- Palestrantes engajados com os temas; 

- Entrosamento dos palestrantes com o público. 

 

O grupo teve um importante papel para o desenvolvimento do evento,           

destacando um ótimo entrosamento entre os membros e as atitudes          

pró-ativas/colaborativas, as quais surpreenderam em todo o processo. Apesar da          

inexperiência na elaboração de um evento online, todos buscaram, no entanto, o            

melhor dentro de suas habilidades e afinidades. Todos se sentiram livres para criar e              

conversar sempre que necessário. Ressalta-se, ainda, que os participantes estavam          

presentes em mais de um subgrupo, o que ajudou para a integração das atividades. 

O uso de ferramentas tecnológicas foi importante para a agilidade e praticidade            

na realização do evento; como exemplo, aponta-se a ferramenta Streamyard, que           

customizou as apresentações e proporcionou uma perfeita interação entre os          

palestrantes e o público que participou das atividades. 

A divulgação via redes sociais por parte das bibliotecas da Rede Unesp, assim             

como de outras Instituições e/ou entidades internas e externas à Unesp, contribuiu            

para a ampla participação e o sucesso do evento.  

Vale ressaltar, por fim, que se pretende manter a página web do evento, e              

também a exposição sobre as bibliotecas da Rede Unesp de Bibliotecas, de forma             

permanente, como maneira de centralizar informações acerca destas. Ademais,         

pretende-se realizar a audiodescrição das fotos e informações que fizeram parte da            

exposição, agregando-a às páginas web e tornando os dados mais acessíveis a            

diferentes públicos.  
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8.1 Eventos futuros 

 

Pensando na melhoria de um futuro evento para os próximos anos é            

importante destacar alguns pontos que necessitam ser melhorados, tais como: 

- Aquisição da ferramenta Streamyard no início dos preparativos da semana; 

- Organização do apoio e do patrocínio no início do evento com prazo para evitar              

contratempos. Criar um subgrupo específico para estas atividades; 

- Listar todos os que serão agraciados com os brindes e certificados de            

participação; 

- Melhorar a logística relativa à divisão dos brindes para os sorteados e avaliar a              

questão do envio de obras físicas pelo malote/envio dos vale-livros por e-mail; 

- Planejamento e validação das artes a serem criadas, com antecedência; 

- Conferência mais eficiente dos dados por todos, para evitar a disseminação de            

informações incompletas/incorretas ou modificações de urgência; 

- Confirmação das atividades em andamento e finalizadas de todos os          

participantes com maior antecedência; 

- Confirmação prévia do apoio técnico e suplentes nas lives, a fim de evitar             

imprevistos; 

- Criação de um grupo/lista de e-mail institucional, a qual enviará e-mails para            

todos da comissão organizadora, para responder dúvidas.  

- Manter o gmail já criado do evento, somente para as lives; 

- Implantar medidas de acessibilidade, como descrição de imagem, legenda nos          

vídeos, libras, etc.; 

- Distribuição das atividades da próxima semana com horários não tão próximos;  

- Captação de novos voluntários; 

- Ampliação da divulgação em grupos de bibliotecários, como da FEBAB e do            

CRB, e também via TVs, rádios e redes sociais.  

 

Para os próximos eventos da Semana da Biblioteca, para a Rede de Bibliotecas             

Unesp seria importante pensar em um evento híbrido, com palestras que pudessem            

abranger toda a comunidade da Unesp e com atividades presenciais de forma a             

atender ao público cativo das bibliotecas. Pensa-se que, dessa forma, poderiam ser            
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atendidas as demandas de toda a rede com palestras e/ou oficinas on-line (a qual hoje,               

com escassos recursos humanos e financeiros, não consegue atender) e também seu            

público presente, com atividades presenciais, que gosta de estar próximo e participar            

ativamente com os funcionários das bibliotecas. 
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APÊNDICE A - ATIVIDADES 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS PARA EXPOSIÇÃO
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO PARA COLETA DE DEPOIMENTOS 
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APÊNDICE D - ESTATÍSTICAS DE VISUALIZAÇÃO DAS LIVES DA SEMANA 

 

Segue os dados de visualizações das lives realizadas na Semana. Dados           

coletados até o dia 01/12/2020.  

 

Quadro 1 - Dados estatísticos de visualizações das Lives 

Fonte: Canal da CGB - Youtube. 

 

Dia  Horário  Atividade  Visualizações 

05/10  14h30  Cerimônia de Abertura 
  
Apresentação musical - Orquestra       
Acadêmica da UNESP 
- Show “Mundo de dentro, mundo de fora”               
com Matheus Pezzotta 

 1057 

05/10  18h  Roda de Terapia Integrativa 
CENPE 

30 

06/10  14h  Palestra: “Nem toda Tristeza é depressão.           
Maria Luisa Vichi de Campos Faria 
“Meditação e Mindfulness para elevar o           
bem-estar” com Luiz Ribeiro 

 832 

06/10  18h  Mesa de Conversa - “A Literatura de Maria               
Firmina dos Reis, Ruth Guimarães e           
Carolina Maria de Jesus” 

 357 

07/10  16h  Palestra- “Leitura e Intertextualidade ” Prof.         
Pasquale Cipro Neto 

 680 

07/10  18h  Mesa de Conversa - “Comunicação         
Científica” com Prof. Dr. Adilson Roberto           
Gonçalves 
“A ciência é para todos?” com Beatriz             
Dean Rizzo 

 447 

08/10  14h  Oficina - “Plano de Gestão de Dados” com               
Elizabete Cristina de Souza de Aguiar           
Monteiro 

 572 

08/10  15h  Palestra - “ Pensamento Crítico” com Grupo           
Biominas Brasil 

 248 

08/10  18h  Palestra - Feminicídio e suicídio com           
Policial David Segali 

 155 

09/10  15h  Oficina - “Currículo Lattes” com Prof. Dr.             
João Arlindo Santos Neto 

 699 

09/10  18h  Encerramento - “Música na biblioteca”         
com Raquel Vanalli e convidados 

 314 
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ANEXO A - DIVULGAÇÃO 
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