
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca – Biblioteca Centro 

Universitário Módulo 

23 a 29 de outubro 

 

Exposições: 23 a 29 de outubro, das 08h às 21h50 

Carpoteca e herbário: uma biblioteca viva 

 São instrumentos muito utilizados para ensino de botânica. A carpoteca trata-se de 

uma coleção de frutos preservados para fins científicos. 

 O herbário é uma coleção de plantas secas prensadas, também denominado 

“exsicatas” de onde se extrai, utiliza e adiciona informação sobre cada uma das populações 

e/ou espécies conhecidas, e sobre novas espécies de plantas.  

 

Microscopia e seus encantos, muito além do que os olhos podem ver  

(Fotos de Luciana Colacio) 

 A microscopia é uma ferramenta que tem auxiliado a comunidade cientifica desde que 

os holandeses Hans Janssen e Zacharias Janssen, fabricantes de óculos, que inventaram o 

microscópio no final do século XVI, porém Hans e Zacharias Janssen não utilizaram sua 

invenção para fins científicos.  Antonie von Leeuwenhoek, também holandês, quem primeiro 

registrou suas observações utilizando microscópio de fabricação própria, Leeuwenhoek foi o 

primeiro a observar e descrever as fibras musculares, espermatozoides e bactérias. Dada a 

essa paixão desde que teve o contato com o primeiro microscópio aos 12 anos de idade em 

uma aula de Ciências a bióloga especialista Luciana Colacio decidiu transformar as ilustrações 

de livros científicos em fotografias reais das mais diversas células como intuito de levar ao 

público que não tem acesso aos microscópios a imagem e o encantamento microscópico que 

olho nu não pode ver. 

 

Terras áridas... paisagens ricas  

(Fotos de Daniel Rossetto) 

 Em terras desérticas, como na Namíbia, a aridez acompanha a alimentação, a água, a 

vegetação e etc., mas as paisagens dessas regiões podem surpreender pela complexidade e 

beleza – um grande contraste! 

 

Apresentação:  

Coral Água Viva  

29 de outubro, às 20h30,  

Bloco 3 – Campos Martim de Sá 



Este ano o Água Viva completa 25 anos, com um repertório diversificado prestigiando 

a diversidade de estilos musicais inerentes a toda sua trajetória, sem abrir mão da irreverência 

e do alto astral que são características desse coral.  

 

Mural para fotos: 23 a 29 outubro, dia todo 

“Livros dão alma ao universo, asas para a mente, voo para a 

imaginação, e vida a tudo”. – Platão 

 

Multa solidaria: 01 a 31 de out.  

Biblioteca – Bloco 3, Campos Martim de Sá 

 

Feira de troca de livros – 23 a 29 de out.  

Biblioteca – Bloco 3, Campos Martim de Sá 

Segunda a sexta-feira, das 08h às 21h50 

 

 

  


