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SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA 

Instituída pelo Decreto n° 84.631, de 09/04/80, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, será 
realizada virtualmente do dia 27/10 até o dia 29 deste mês de Outubro de 2020. O objetivo é o 

incentivo à leitura e construção do conhecimento através da difusão do livro, da informação e do 
acesso a diversas formas de manifestações artísticas e culturais. 

 

ATIVIDADES 

 

• Lançamento do e-book O livro e a biblioteca: informação, diversão, curiosidades e tecnologia, 
que conta a história do livro, fala da importância da leitura, direito autoral e ainda conta com uma 
sessão de jogos interativos com premiação virtual. Confira aqui o e-book. 
 
 
 
 

• Concurso de Podcast, com a temática “O vírus da leitura”. Para participar, o usuário deve se 
inscrever até a data de 25/10/2020, com o link do Podcast (clique aqui para ver as regras) pelo 
e-mail semanadolivro@unipe.edu.br. O ouvinte também deve se inscrever durante o evento 
(https://www.twitch.tv/eventosunipe/) de transmissão de podcasts selecionados (29/10). A 
participação de ouvinte no evento conta com uma certificação de 4 horas. 
 
 
 

• Ação “Quarentena literária”, onde alunos, professores e colaboradores poderão compartilhar 
suas opiniões sobre o livro lido durante a quarentena nas redes sociais (Facebook, Twitter e 
Instagram). Essa ação visa estimular a prática e valorização da leitura bem como, proporcionar a 
interação e trocas de experiências e obras entre leitores. Como participar: Tire uma foto e 
comente o livro que você leu durante a quarentena. Compartilhe conosco qual é o seu livro 
preferido!!! Marque em suas redes sociais com as seguintes hashtags: 

#QuarentenaLiteraria 
#SemanadoLivroUNICID 

#SemanadoLivroCruzeirodoSul 
#SemanadoLivroBrazCubas 
#SemanadoLivroUNIFRAN 
#SemanadoLivroCEUNSP 
#SemanadoLivroModulo 
#SemanadoLivroFASS 
#SemanadoLivroUDF 

#SemanadoLivroUNIPE 
#SemanadoLivroCesuca 

#SemanadoLivroFSG 
#SemanadoLivroUP 

 
 

 
 
 

https://biblioteca.unicid.edu.br:8443/pergamumweb/vinculos/000047/0000478b.pdf
http://biblioteca.unicid.edu.br:8080/pergamumweb/vinculos/000047/00004785.pdf


 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO 

 

 

27/10/2020 

18:00 MESA REDONDA 

Desafios do Direito Autoral diante da Cultura de Plágio 
Contemporânea  

com o Prof. Dr. Ivan de Oliveira Silva Durães:  Pós-doutor em Direito, 
Universidade de Coimbra. Pós-doutor em Antropologia, PUC/SP.  Pós-
doutor em Ciências da Religião, Mackenzie/SP. Pós-doutorando em 
Educação, USF/SP. Doutor e mestre em Direito.  Mestre em Ciências da 
Religião.  Bacharel em Direito, Filosofia e Teologia. Autor de 40 livros nas 
áreas do Direito, Filosofia e Religião. Experiência docente na graduação, 
especialização, mestrado e doutorado em Direito e Filosofia. Consultor 
Jurídico. 

 

 

 

e com o Prof Ms. Wellington Ferreira de Amorim: Graduado em 
DIREITO pela Universidade Cruzeiro do Sul (2001). Pós-graduado em 
Direito Processual Civil pela PUC-SP (2004). Mestre em Direitos Difusos e 
Coletivos pela UNIMES (2014). Graduando em Filosofia pela Universidade 
Cruzeiro do Sul. Doutorando em Língua Portuguesa pela Pontifícia 
Universidade Católica PUC/SP. Atualmente é professor no curso de 
graduação em Direito da Universidade Cruzeiro do Sul. Coordenador do 
Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Cruzeiro do Sul. Autor de 
obras jurídicas e artigos jurídicos. 

 

 

 

Mediado pela professora Ana Paula Correia de Souza, advogada 
especialista em Direito Público. Mestre em Formação dos Gestores 
Educacionais. Pós-graduanda em investigação policial e psicologia 
forense.  

 

 

 

 

 



28/10/2020 

 

14:00 Palestra: O papel da leitura na formação universitária: desafios 
e potencialidades com a professora Bernardina Maria Juvenal Freire de 
Oliveira, Doutora em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, Mestre 
em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, 
Especialista em Organização de Arquivos, Especialista em Administração 
da Educação a Distância, Graduação em Biblioteconomia pela 
Universidade Federal da Paraíba. 

 

 

A mediadora para este evento será a professora Kaiana Coralina do 
Monte Vilar, Doutoranda em Direito pela Universidade de Granada 
(Espanha), Professora Universitária do Unipê e Consultora de empresas 
na área de proteção de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 Encontro de cordelistas  

Cordel em prosa e verso 

Com o Poeta Marconi Araújo que é Presidente da Academia de Cordel 
do Vale do Paraíba e Diretor Executivo da Academia Literária Virtual do 
Clube da Poesia Nordestina. É graduado em estatística, licenciatura em 
matemática e bacharelado em direito, com especialização em direito 
administrativo e gestão pública (UFPB), mediação, conciliação e 
arbitragem (FGV-Rio) e mestrado em desenvolvimento regional (UEPB)  

 

 

 

 

 



 

 

Relatos de experiências e declamações em cordel 

 

E com o prof. Manoel Belizario, especialista em língua, linguagem e 
literatura; mestre em letras (UFPB); professor de língua portuguesa na 
rede estadual da Paraíba e municipal de João Pessoa; poeta cordelista 
da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Autor de trinta de folhetos 
de cordel e 4 livros de poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro será mediado pelo professor e cordelista Mazukyevicz 
Ramon S.N. Silva, doutor, mestre e especialista em Direito pela 
Universidade Federal da Paraíba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/10/2020 

 

 

09:30 Contação de história, com a bibliotecária Dayane Bezerra, 
que além pedagoga, especialista em psicopedagoga, é uma 
Encantadora de Histórias.  

 

 

 



 

A atividade será mediada pela professora Marillia Gabriella Duarte 
Filho. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal da 
Paraíba (2012) e graduação em Gestão Comercial pela Faculdade de 
Tecnologia Uniuol (2010). Mestre em Gestão das Organizações 
Aprendentes pela UFPB (2014) Bolsista do Doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Educação - PPGE da UFPB . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 Ocorrerá a palestra Narrativas Profissionais. Sua trajetória 
merece uma boa história, com a Escritora e Storyteller Sandra Lima, 
graduada em Comunicação Social pela UGF- RJ, Mestre em Multimeios 
pela Unicamp e Doutoranda em Ciências da Comunicação pela UBI-PT. 
Além de escrever, também leciona para futuros escritores. 

 

 

 

 

 

Mediação professora Mariana de Brito Barbosa, Doutora em 
Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2014). 
Mestre em Fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba -
UNIMEP (2006). Especialista em Neuropsicologia da Aprendizagem 
pela UNIARA (2016). Especialista em Ativação de Processos de 
Mudança na Formação Superior de Profissionais de Saúde pela 
EAD/ENSP/FIOCRUZ (2014). Especialista em Gestão e 
Planejamento do Ensino Aprendizagem pelo UNIPÊ (2010). Tem 
formação em Tutoria pela UAB/ENSP/ FIOCRUZ. Tem formação em 
Pilates Clássico e Científico (2011). E é Graduada em Fisioterapia 
pelo Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ (2003). 

 

 

 

 



 

 

 

15:00 Palestra: Resiliência em meio a pandemia: redescobrindo a 
leitura com a psicóloga e neuropsicóloga Jayana Ramalho Ventura, 
mestre em Neurociências cognitiva e Comportamento e professora do 
curso de Psicologia do UNIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediação será realizada pela professora e coordenadora do curso de 
psicologia da UNIPÊ Silvana Queiroga da Costa Carvalho, 
especialista em terapia cognitivo-comportamental avançado (UPE), 
mestre em psicologia social (UFPB). Psicóloga do Instituto Viva - 
Mente e Cérebro. Facilitadora em Condução Grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 Transmissão dos Podcasts selecionados no concurso “O vírus da leitura”, pelo Twitch 
(https://www.twitch.tv/eventosunipe) , o ouvinte deve se cadastrar conforme orientação. 

 

Apresentado pela professora e coordenadora do curso de serviço social 
da UNIPE Erika Aranha Fernandes Barbosa, graduada em Serviço 
social pela UFPB com licenciatura em pedagogia, especialista em 
psicopedagogia e em supervisão e orientação educacional. 

 

 

 

 

 

https://www.twitch.tv/eventosunipe


 

18:30 O encerramento da semana do livro ficará por conta do Coral Universitário UNIPÊ, que 
foi criado em 2001 com o objetivo de oferecer cultura, lazer e congraçamento aos alunos deste 
centro universitário. Renovado semestre a semestre, o grupo é composto por cerca de 60 
futuros médicos, advogados, cirurgiões-dentistas, engenheiros, arquitetos, designers, 
administradores, psicólogos, contabilistas, enfermeiros, cientistas, fisioterapeutas e educadores 
físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Alberto Gurgel é paraibano, nascido na capital João Pessoa. Começou a estudar música 
aos sete anos no Conservatório Musical ao Estado da Paraíba, Graduado em Artes pela 
Universidade Federal da Paraíba, com licenciatura em música, começou a dirigir corais desde 
1991. Atualmente dirige o Coro Sinfonico/PB, Coro Infantil da Paraíba, Coral TCE-PB, Coral 
Ladies (Maioridade) e Coral Universitário UNIPE.  

 


