SENAI - CIMATEC
DATA

HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO – 21 a 25 de outubro 2019

9h30min
21/10
Segunda

ATIVIDADE
Abertura

13h30min

Show de humor

14h

Concurso Literário

14h

08h as 17h

Exposição

Exposição

22/10
Terça

Abertura da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca –. Workshop de
abertura.

Exposição

13h30min
ás 14h

Bate Papo

Divulgação dos vencedores da etapa local para concorrer com a etapa regional.

Biblioteca













17h as 19h

Oficina
Design aplicado à
comunicação
científica oral

Auditório
SESI Piatã
Biblioteca

Mini curso

08h as 17h

LOCAL

Stand up comedy – Artista: Ivan Santos
Sorteio de livros



17h as
18h30 min

23/10
Quarta

DISCRIMINAÇÃO

Talentos da Casa (fotografias, pinturas, poesias, livros),
Mostra literária - Exposição das novas aquisições para o acervo
Intercâmbio de livros - Troca de livros entre alunos e colaboradores da
Unidade – o aluno ou colaborador, traz um livro que queria trocar ou doar.
Talentos da Casa (fotografias, pinturas, poesias, livros),
Mostra literária - Exposição das novas aquisições para o acervo
Intercâmbio de livros - Troca de livros entre alunos e colaboradores da
Unidade – o aluno ou colaborador, traz um livro que queria trocar ou doar.
ABNT 14724 Normalização de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e
TCC) quanto a estrutura e apresentação gráfica.
Sorteio de livros; Entrega de certificados
vagas limitadas - inscrições pelo e-mail rita.machado@fieb.org.br
Talentos da Casa (fotografias, pinturas, poesias, livros),
Mostra literária - Exposição das novas aquisições para o acervo
Intercâmbio de livros - Troca de livros entre alunos e colaboradores da
Unidade – o aluno ou colaborador, traz um livro que queria trocar ou doar.
Formação do profissional do futuro –
Marcelle Rose da Silva Minho - Núcleo de Inovação acadêmica.
Sorteio de livros
Capacitar o participante, por meio da apresentação de informações e de
atividades, a melhorar o aspecto visual das apresentações Orais realizadas
em seminários, palestras e afins.
Mediadora: Silvana Pereira, empresa Interativa;
Sorteio de livros; Entrega de certificados
vagas limitadas - inscrições pelo e-mail rita.machado@fieb.org.br

Biblioteca

Biblioteca

Sala de
Aula

Biblioteca

Biblioteca

Sala de
Aula

SENAI - CIMATEC

PROGRAMAÇÃO – 21 a 25 de outubro 2019

DATA

HORÁRIO
08h as 17h

24/10
Quinta

17h as
18h30 min

08h as 17h

ATIVIDADE
Exposição

DISCRIMINAÇÃO




Talentos da Casa (fotografias, pinturas, poesias, livros),
Mostra literária - Exposição das novas aquisições para o acervo
Intercâmbio de livros - Troca de livros entre alunos e colaboradores da
Unidade – o aluno ou colaborador, traz um livro que queria trocar ou doar.



ABNT 14724 Normalização de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e
TCC) quanto a estrutura e apresentação gráfica.
Sorteio de livros
Entrega de certificados
vagas limitadas - inscrições pelo e-mail rita.machado@fieb.org.br
Talentos da Casa (fotografias, pinturas, poesias, livros),
Mostra literária - Exposição das novas aquisições para o acervo
Intercâmbio de livros - Troca de livros entre alunos e colaboradores da
Unidade – o aluno ou colaborador, traz um livro que queria trocar ou doar.

Mini curso

Exposição





12h30min




Concurso literário
25/10
Sexta

12h

Show de talentos da casa
vagas limitadas - inscrições pelo e-mail zandra.santana@fieb.org.br

Projeto sextou


17h as
18h30 min

Mini curso

Premiação dos vencedores da etapa local
Divulgação dos vencedores da etapa Regional

ABNT 14724 Normalização de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e
TCC) quanto a estrutura e apresentação gráfica.
Sorteio de livros
Entrega de certificados
vagas limitadas - inscrições pelo e-mail rita.machado@fieb.org.br

LOCAL
Biblioteca

Sala de
aula

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Sala de
aula

