
 
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – CAMPUS PAULO AFONSO 

BIBLIOTECA GILBERTO DE BARROS PEDROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBE DE LEITURA VIRTUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Afonso 

2020 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO.................................................................................................................3                                      

2 OBJETIVOS...........................................................................................................................3  

3 REGULAMENTO.................................................................................................................3 

4 CRONOGRAMA...................................................................................................................4 

5 PARA CONHECER MAIS SOBRE OS (AS) AUTORES (AS)........................................5 

6 AMBIENTE VIRTUAL QUE ACONTECERÁ O CLUBE DE LEITURA VIRTUAL...5 

7 INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES................................................................................6 

8 COMISSÃO ORGANIZADORA..........................................................................................6 

9 MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO........................................................................................6 

10 AVALIAÇÃO DAS EDIÇÕES............................................................................................7 

REFERÊNCIAS........................................................................................................................7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

1 APRESENTAÇÃO 

 

Para alcançarmos o hábito e o gosto pela leitura, muitas vezes, precisamos de incentivos, 

pois a prática da leitura é essencial para todas as práticas aplicadas à nossa vida pessoal, 

acadêmica e profissional. Além disso, seja a leitura individual ou compartilhada, ela nos permite 

sermos sujeitos mais autônomos e socialmente críticos, proporcionando uma nova perspectiva 

na forma de pensar e agir em relação as questões principais da humanidade, como: 

 

[...] da guerra à paz, da violência à esperança, da competição à solidariedade, 

da corrupção à probidade, do dissabor ao sabor, do medo à ousadia, do 

desamor ao amor, na perspectiva de conhecer questões relativas ao mundo 

sociocultural e às tantas iniciativas bem ou malsucedidas [...] (PRETTO E 

PINTO, p. 28). 

 

Nessa perspectiva, a Biblioteca Gilberto de Barros Pedrosa (BGBP) apresenta o Clube 

de Leitura Virtual com o objetivo de incentivar a comunidade do Instituto Federal da Bahia 

(IFBA) Campus Paulo Afonso, o hábito da leitura por prazer, além de socializá-la por meio do 

compartilhamento das experiências, interpretações e opiniões de cada leitor. A BGBP convida 

a todos para participar deste ambiente permanente e interativo de conhecimento para 

discutirmos clássicos da literatura nacional e internacional. 

 

2 OBJETIVOS 

 

a) Incentivar o desenvolvimento do hábito e gosto pela leitura; 

b) Estimular o hábito da leitura no formato digital; 

c) Fomentar o acesso gratuito a produtos culturais;  

d) Socializar a leitura e o compartilhamento de experiências; 

e) Impulsionar a leitura de grandes clássicos da literatura nacional e internacional. 

 

3 REGULAMENTO 

 

a) Para participar do clube de leitura o leitor deverá se inscrever preenchendo o formulário 

no Teams, o qual será enviado um link para acesso; 

b) O prazo estipulado para a leitura de cada obra será de 30 dias; 

c) O leitor receberá um comunicado, por meio do Microsoft Teams, informando a data e 

horário para o encontro nesta mesma plataforma, para apresentação dos respectivos 
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comentários, interpretações e/ou críticas acerca da obra lida. Ressalta-se que, 

eventualmente poderemos ter a presença de um convidado especialista sobre o autor (a) 

ou sobre a obra abordada; 

d) O leitor também poderá postar comentários e/ou interpretações acerca da obra lida 

no Fórum do Clube de Leitura Virtual durante e/ou até uma semana após o término do 

prazo estipulado para o final da leitura; 

e) A cada nova edição, os livros ou textos serão postados no ambiente virtual  Microsoft 

Teams, no formato digital e os participantes serão avisados por comunicado no Teams; 

f) As obras literárias postadas no Microsoft Teams serão todas já de domínio público 

ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada; 

g) Após a primeira edição do Clube de Leitura Virtual, os livros ou textos serão escolhidos 

pelos participantes, por votação (enquete), a partir de uma lista de títulos selecionados 

pela comissão organizadora do Clube.  

h) O discente participante deverá estar regularmente matriculado no IFBA Campus de 

Paulo Afonso; 

i) Os comentários e/ou interpretações postadas no Fórum são de responsabilidade 

exclusiva de seus autores; 

j) É importante que exista respeito entre os participantes do Clube de Leitura Virtual. Em 

caso de descumprimento deste item, a comissão organizadora do clube reserva-se no 

direito de suspender ou cancelar a inscrição destes; 

k) O participante se compromete a ter os requisitos de acesso à plataforma Microsoft 

Teams para interação com o Clube (internet, computador, tablet ou smartphone);  

l) Ao participar do Clube, autorizo a divulgação de imagens ou textos produzidos por mim 

nas mídias e canais oficiais do IFBA. 

m) Ao participar do grupo, afirmo estar ciente do regulamento. 

 

4 CRONOGRAMA 

 

A princípio, a comissão organizadora fará uma enquete no Microsoft Teams para 

solicitar da comunidade sugestões para nomear o Clube de Leitura Virtual. Baseado na coleta 

destas sugestões, a comissão organizadora selecionará alguns nomes e lançará outra enquete 

para que a comunidade escolha o nome do Clube de Leitura Virtual da BGBP. 

As inscrições serão feitas através do preenchimento de formulário no Microsoft Teams, 

a partir de 01/09/2020. O lançamento da primeira enquete será em: 09/09/2020; já a abertura 

https://www.moodle.ufba.br/mod/forum/view.php?id=352035
https://www.moodle.ufba.br/mod/page/view.php?id=353911
https://www.moodle.ufba.br/mod/page/view.php?id=353911
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para dar boas-vindas aos participantes, falar sobre o regulamento, assim como apresentar a 

primeira obra a ser disponibilizada na Plataforma Teams e lançar o resultado da enquete para 

escolha do nome do clube será em: 21/09/2020. O período para leitura da primeira edição será 

de 01/10/2020 a 30/10/2020 (30 dias) e o primeiro encontro virtual correspondente a primeira 

edição será em: 03/11/2020. 

O livro a ser disponibilizado para o primeiro encontro será definido pela comissão 

organizadora do projeto, que levará em consideração a disponibilidade da obra em formato 

digital e de domínio público ou com divulgação autorizada.  

 

Quadro 1 – Cronograma da primeira edição 
Período Ação 

A partir de 01/09/2020 Inscrições 

09/09/2020  Lançamento da enquete para sugestões do 

nome do clube 
21/09/2020 – às 14h Abertura de boas-vindas aos participantes 

e lançamento da enquete para escolha do 

nome do clube 
01/10/2020 a 30/10/2020 Período para leitura dos participantes 

03/11/2020 – às14h Encontro da 1ª edição 

Fonte: Do projeto. 

 

5 PARA CONHECER MAIS SOBRE OS AUTORES (AS) 

 

O participante que se interessar em conhecer um pouco mais sobre os autores (as) das 

obras abordadas no clube, poderá acessar as seguintes fontes de informação:  

 Academia Brasileira de Letras (ABL): https://www.academia.org.br/ 

 Recanto das Letras: https://www.recantodasletras.com.br/autores.php 

 Academia de Letras da Bahia (ALB): https://academiadeletrasdabahia.wordpress.com/  

 Academia de Letras de Paulo Afonso (ALPA): 

https://www.facebook.com/Academiadeletraspa/  

 

6 AMBIENTE VIRTUAL QUE ACONTECERÁ O CLUBE DE LEITURA VIRTUAL 

A comunicação, interação e os encontros ocorrerão no Microsoft Teams. Trata-se de 

uma plataforma digital, criada em 2016, que faz parte do pacote do Microsoft Office 365. O MS 

Teams é um ambiente unificado de comunicação e colaboração que combina bate-papo, 

videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos no local de trabalho 

(WIKIPÉDIA, 2020).  Na plataforma, será criada uma equipe para o clube, onde será 

https://www.academia.org.br/
https://www.recantodasletras.com.br/autores.php
https://academiadeletrasdabahia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Academiadeletraspa/
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administrada pela comissão organizadora que irá publicar e atualizar as informações 

direcionadas para os participantes. Durante os encontros das edições, sugere-se que os 

participantes mantenham a câmera e o áudio do seu aparelho fechados, evitando ruídos, além 

de tornar a comunicação mais fluida. 

 

7 INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Quem poderá se inscrever: servidores, colaboradores e discentes regularmente 

matriculados no IFBA - Campus Paulo Afonso, mediante preenchimento do formulário do 

Teams a ser disponibilizado e, logo após, o participante deverá confirmar e aceitar os termos 

do regulamento.  

 

8 COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

A comissão organizadora é formada por seis servidores (as) e uma colaboradora do IFBA - 

Campus Paulo Afonso, a saber:  

 

 Ana Paula Santos Souza Teixeira – Bibliotecária e Documentalista 

 Daniele Lima da Silva – Professora (Língua Portuguesa) 

 Elizabete Lira do Nascimento – Auxiliar de biblioteca 

 Ercules Machado Rocha – Enfermeiro 

 Erica Carla da Silva Rodrigues – Colaboradora 

 Joranaide Alves Ramos – Professora (Língua Portuguesa) 

 Thais Angelica Bernardes Lopes Brandão – Auxiliar de biblioteca 

 

9 MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 

A comissão organizadora desenvolverá diversos materiais para divulgação do Clube de 

Leitura Virtual, respeitando o direito de propriedade intelectual e direito autoral. 

 Desenvolvimento da logomarca do Clube; 

 Elaboração de Cards; 

 Elaboração e edição de vídeos; 

 Enquetes; 
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 Formulário de inscrição e avaliação. 

 

10 AVALIAÇÃO DAS EDIÇÕES 

 

 Ao final de cada edição, será aplicado um formulário com o intuito de mensurar e avaliar 

a opinião dos participantes. O objetivo é identificar os pontos fortes e os fracos da atividade em 

realização, com a finalidade de melhorar a metodologia aplicada, visando a eficácia do projeto. 
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