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Formar bibliotecários com uma visão crítica da sociedade, imbuídos do compromisso com a gestão e a disseminação da
informação, com consciência do seu papel científico e social na facilitação do acesso à informação seja de natureza política,
tecnológica, econômica, educacional, social, cultural ou recreativa.

Máximo:   23

Carga Horária Obrigatória:

Mínimo:   12

UFSC:   2898 H/A

Máximo:   14 semestres

Biblioteconomia

Coordenador do Curso:

Período de Conclusão do Curso:

Número de aulas semanais:

Titulação:

Mínimo:   8 semestres

Objetivo:

Bacharel em Biblioteconomia

Telefone:
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CURRÍCULO DO CURSO
324 - BIBLIOTECONOMIA (noturno)
20051

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Bacharelado em Biblioteconomia

Conjunto

Fase 01

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

72

Busca a compreensão do texto sócio-econômico, dos aportes teóricos  e da ambiência ocupacional no qual os profissionais da informação exercem seus
papéis, desenvolvem competências, constroem e reconstroem conhecimentos.

ObCIN5001 4Fundamentos de Biblioteconomia ou(CIN5335
CIN7138)

72

Trata da comunicação científica, dos métodos e técnicas da pesquisa bibliográfica, do histórico da normalização geral e da normalização da documentação e
do conhecimento e assimilação dos procedimentos de normalização documental criados no Brasil pela ABNT.

ObCIN5002 4Pesquisa Bibliográfica para
Biblioteconomia

eh(CIN5103
ouCIN5423
ouCIN7140)

(CIN5100)

72

Trata da perspectiva histórica dos instrumentos e suportes para o registro da informação e da evolução dos meios de  comunicação e sua relação com a
história da humanidade.

ObCIN5003 4Evolução dos Meios de Informação e
Comunicação

CIN5331

36

Ética Profissional. Direitos e Deveres. Comportamento e postura profissional. Sigilo profissional

ObCIN5026 2Ética Profissional CIN7203

36

Progressos sociais e processos de comunicação. Comunicação, abordagem teórica das condições de produção, circulação e consumo de mensagem. As
políticas que determinam e condicionam o processo da informação.

ObJOR5300 2Comunicação COM5300

72

Abordagens teóricas sobre leitura e concepções de leitura correlatas. Níveis, estratégias e práticas de leitura. Fatores de textualização/textualidade, regras de
coerência e referenciação. Condições de produção textual e particularidades de gêneros do discurso.

ObLLV7802 4Leitura e Produção do Texto ou(LLV5603
LLV7003)
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CURRÍCULO DO CURSO
324 - BIBLIOTECONOMIA (noturno)
20051

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Bacharelado em Biblioteconomia

Conjunto

Fase 02

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

72

-Correntes do pensamento Administrativo: Escola Clássica, Relações Humanas,
Neoclássica, Comportamentalista, Estruturalista, Sistêmica e Contingencial. Novas tendências.

ObCAD5106 4Teoria Geral da Administração CAD7002

72

Trata do controle bibliográfico universal e nacional. Apresenta a tipologia e finalidade das fontes de informação. Analisa e avalia as fontes de informação
gerais.

ObCIN5004 4Fontes de Informação I eh(CIN5430
ouCIN5431

CIN7206)

72

 Evolução e teorias da catalogação e códigos. Programas de catalogação. Padrões e formatos de descrição para intercâmbio. Catálogos. Representação
descritiva de livros, folhetos e folhas soltas impressas.

ObCIN5006 4Catalogação I eh(CIN5115
CIN7506)

72

Introdução ao desenvolvimento das estratégias de leitura e estudo de estruturas básicas da língua inglesa, tendo como objetivo a compreensão de textos
preferencialmente autênticos, gerais e específicos da área.

ObLLE5105 4Inglês Instrumental I-B

72ObSPO5116 4Introdução à Sociologia para
Biblioteconomia

SPO5141

36Op- 2Disciplinas Optativas
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CURRÍCULO DO CURSO
324 - BIBLIOTECONOMIA (noturno)
20051

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Bacharelado em Biblioteconomia

Conjunto

Fase 03

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

72

Analisa e avalia as fontes de informação especializadas nas ciências puras e aplicadas.

ObCIN5008 4Fontes de Informação II eh(CIN5432
ouCIN5433

CIN7508)

72

Aborda aspectos teóricos e metodológicos das linguagens documentárias. Trata da
tipologia das linguagens documentárias.

ObCIN5009 4Linguagens Documentárias

108

Pontos de acesso, cabeçalhos e títulos uniformes nos diferentes suportes da
informação. Catalogação descritiva de multimeios.

ObCIN5010 6Catalogação II eh(CIN5111
ehCIN5116
ehCIN7605

CIN7706)

72

Estrutura organizacional das unidades de informação. Os fluxos de trabalho em
unidades de informação. Distribuição do trabalho. Estruturação do espaço físico.
Elaboração de manuais, de formulários e relatórios.

ObCIN5019 4Organização de Unidades de Informação CIN7606

36

A personalidade humana. Os grupos e sua dinâmica, a comunicação e seus problemas.

ObPSI5112 2Relações Humanas
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CURRÍCULO DO CURSO
324 - BIBLIOTECONOMIA (noturno)
20051

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Bacharelado em Biblioteconomia

Conjunto

Fase 04

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

72

Conceito de gestão da qualidade em organizações. Sistemas de gestão da qualidade e abordagens de ferramentas de apoio aplicadas à unidade de
informação. Gestão da
rotina e processos da unidade de informação. Gestão eficiente de recursos. Estudo e
representação de processos.

ObCIN5011 4Gestão da Qualidade em Unidades de
Informação

CIN7305

72

Trata da introdução aos sistemas de informação, dos fundamentos da tecnologia da
informação: hardware (componentes, tecnologia de armazenamento, tecnologia de
entrada e saída) e software (tipos, gerações), redes de computadores. Aborda as
tecnologias da Internet e Web, os sistemas de recuperação de informação, as
gerações, as lógicas, os recursos e as estratégias de busca. Versa sobre recuperação
da informação na Web, dos motores e metamotores de busca e dos diretórios. Estuda
os sistemas de gerenciamento de bases de dados, seus componentes, modelos e
projeto de sistema. Trata das bases de dados bibliográficas.

ObCIN5012 4Recuperação da Informação ou(CIN5205
ouCIN7112

CIN7205)

108

Aborda a caracterização das diferentes tabelas de classificação e  seus dispositivos de construção das notações, a prática de CDD, a prática de CDU e a
notação de autor.

ObCIN5013 6Sistemas de Classificação eh(CIN5212
ehCIN5213

CIN7507)

72

Aborda aspectos teóricos e metodológicos da Indexação. Trata da tipologia de indexação, índices e resumos. Aplica prática da indexação, elaboração de
índices e resumos.

ObCIN5014 4Indexação eh(CIN5210
CIN7607)

36Op- 2Disciplinas Optativas
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CURRÍCULO DO CURSO
324 - BIBLIOTECONOMIA (noturno)
20051

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Bacharelado em Biblioteconomia

Conjunto

(*) O aluno deverá cursar nesta fase-sugestão disciplina optativa e/ou atividades extraclasse, conforme o Projeto Pedagógico do Curso.

Fase 05

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

72

Aborda os conceitos sócio-econômicos de Ciência, conhecimento, pesquisa e comunicação científica. Trata dos métodos e técnicas da pesquisa social e da
elaboração do projeto e execução da pesquisa até sua etapa conclusiva de elaboração do relatório final.

ObCIN5015 4Pesquisa em Biblioteconomia ou(CIN5440
CIN7303)

72

Conceitos de Gestão Estratégica em unidades de informação. Planejamento de
unidades de informação. Projetos em unidades de informação.

ObCIN5016 4Gestão Estratégica em Unidades de
Informação

ou(CIN5328
ouCIN7108

CIN7404)

72

Trata da análise, gestão, classificação e tratamento de documentos. Aborda os
conceitos de qualidade, o processo de digitalização de documentos. Considera a
legislação arquivística e as políticas e projetos nacionais e internacionais de Gestão de Documentos.

ObCIN5017 4Gestão de Documentos ou(CIN5427
CIN7513)

72

Trata da elaboração de projetos de sistemas de informação, do ciclo de vida dos
sistemas e das etapas do seu desenvolvimento. Aborda a biblioteca como sistema, os
núcleos de atividades, suas funções e tarefas. Estuda os elementos de sistemas
informatizados de bibliotecas e as motivações para sua informatização. Planeja a
informatização de bibliotecas, a escolha de soluções, a aquisição de programas, o
desenvolvimento de sistemas próprios e a participação em redes. Analisa a
implementação de sistemas de informatização de bibliotecas, a preparação do local, a
sua entrada em operação e a conversão retrospectiva. Aborda a experiência
internacional e brasileira no uso da informática em bibliotecas.

ObCIN5018 4Informatização de Unidades de Informação
l

eh(CIN5329
ehCIN7139

CIN7405)

72

Estatística descritiva. Elaboração de instrumentos de pesquisa. Noções de probabilidade. Uso das principais distribuições de probabilidade. Tópicos de
inferência de estatística.

ObINE5111 4Estatística Aplicada I
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CURRÍCULO DO CURSO
324 - BIBLIOTECONOMIA (noturno)
20051

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Bacharelado em Biblioteconomia

Conjunto

(*)O aluno deverá cursar nesta fase-sugestão disciplina optativa e/ou atividades extraclasse, conforme o Projeto Pedagógico do Curso.

Fase 06

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

36

Organizações na era do conhecimento. O valor da informação e do conhecimento nas organizações. Informação e os ambientes interno e externo. Introdução
à inteligência competitiva. Gestão da informação x gestão do conhecimento.

ObCIN5007 2Gestão da Informação e do Conhecimento

72

Aborda os tipos e características dos usuários de serviços de unidades de informação, seu impacto sobre a tomada de decisão  quanto a implantação dessas
unidades e quanto às transformações desses serviços, conforme os perfis de demanda existentes em diversos ambientes sociais. Trata dos procedimentos
empregados para o conhecimento das comunidades de interesse em informação, visando à elaboração de projeto de estudo.

ObCIN5020 4Estudos de Usuários e de Comunidades eh(CIN5417
CIN7509)

72

Aborda as práticas de registro, catalogação, classificação, indexação e preparo para circulação.

eh(CIN5006
ehCIN5009
ehCIN5010
ehCIN5013

CIN5014)

ObCIN5021 4Prática de Tratamento da Informação eh(CIN5511
CIN7702)

72

Trata das redes e sistemas de informação nacionais e internacionais e dos produtos e dos serviços de disseminação da informação.

ObCIN5022 4Serviços de Informação CIN7703

36

Prática dos conceitos de gestão associados as unidades de informação.

eh(CIN5011
ehCIN5016

CIN5019)

ObCIN5025 2Prática de Gestão

72Op- 4Disciplinas Optativas
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CURRÍCULO DO CURSO
324 - BIBLIOTECONOMIA (noturno)
20051

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Bacharelado em Biblioteconomia

Conjunto

(*) O aluno deverá cursar nesta fase-sugestão disciplina optativa e/ou atividades extraclasse, conforme o Projeto Pedagógico do Curso.

Fase 07

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

72

Trata do processo de referência e dos serviços de referência tradicional e virtual,
abordando aspectos relativos à comunicação científica.

ObCIN5023 4Referência CIN7703

(*) Estabelecer o cumprimento das seguintes CARGA HORÁRIA de disciplinas optativas: 72h/a na 6a. fase-sugestão (Portaria 161/PREG/2007)

72

Trata o processo de desenvolvimento de coleções como atividade de planejamento nas unidades de informação.  Discute princípios para a formação e
desenvolvimento de coleção dando ênfase às políticas, métodos, técnicas e procedimentos aplicáveis ao processo.

ObCIN5024 4Formação e Desenvolvimento de Coleções eh(CIN5340
CIN7608)

72

Elaboração do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

eh(CAD5106
ehCIN5001
ehCIN5002
ehCIN5003
ehCIN5004
ehCIN5006
ehCIN5007
ehCIN5008
ehCIN5009
ehCIN5010
ehCIN5011
ehCIN5012
ehCIN5013
ehCIN5014
ehCIN5015
ehCIN5016
ehCIN5017
ehCIN5018
ehCIN5019
ehCIN5020
ehCIN5021
ehCIN5022
ehCIN5026
ehINE5111
ehJOR5300
ehLLE5105
ehLLV5603
ehPSI5112

SPO5116)

ObCIN5027 4Projeto de Pesquisa em Biblioteconomia eh(CIN5051
CIN7704)

72

Inovação. Gestão da Inovação. Serviços de informação no suporte à gestão da inovação. Inovação aplicada à tecnologia, serviços e unidades de informação.

ObCIN5029 4Informação e Gestão da Inovação
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CURRÍCULO DO CURSO
324 - BIBLIOTECONOMIA (noturno)
20051

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Bacharelado em Biblioteconomia

Conjunto

(*) O aluno deverá cursar nesta fase-sugestão disciplina optativa e/ou atividades extraclasse, conforme Projeto Pedagógico do Curso.

Fase 08

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

270

Plano de atividades práticas, desenvolvida e supervisionada em Unidades de Informação (UI), credenciadas na UFSC. Relatório de estágio.

2340 horasObCIN5050 15Estágio Supervisionado em
Biblioteconomia

eh(CIN5506
CIN7802)

108

Redação e defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso.

CIN5027ObCIN5052 6TCC - Trabalho de Conclusão de Curso CIN7801

(*) ESTABELECER O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS: 36h/a na 8a. fase-sugestão (Portaria
161/PREG/2007)

36Op- 2Disciplinas Optativas

Conjunto

Disciplinas Optativas

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

72

Aborda os conceitos e características da biblioteca digital, sua organização e infra-estrutura técnica. Trata dos formatos digitais, da digitalização de
documentos, das políticas e projetos de bibliotecas digitais nacionais e internacionais. Direitos autorais, propriedade intelectual e licenciamento de softwares.

OpCIN5030 4Biblioteca Digital

72

Aborda os conceitos,  características e estruturas da biblioteca  virtual,  os portais verticais e vortais. Trata da organização e administração da informação em
rede computadores, e das  políticas e projetos de bibliotecas virtuais temáticas nacionais e internacionais.

OpCIN5031 4Biblioteca Virtual

36

Conceitua e apresenta o fundamento filosófico da biblioterapia. Aponta os objetivos e aplicações da biblioterapia. Apresenta o método biblioterapêutico.

OpCIN5032 2Biblioterapia

36

Apresenta a teoria e os métodos de conservação e restauração de documentos.

OpCIN5033 2Conservação e Restauração de
Documentos

36

Trata do histórico e da organização da editoração, do mercado livreiro nacional e
internacional. Aborda os processos de editoração tradicional e eletrônica. Direitos
autorais.

OpCIN5034 2Editoração Científica ou(CIN5332
CIN7402)

36

Trata do Estado e da garantia dos direitos do cidadão e da coletividade à informação e comunicação.

OpCIN5035 2Informação e Cidadania

36

Trata das fontes literárias e do atendimento ao usuário, incorporando a conceituação de literatura, o conhecimento dos gêneros e movimentos literários e dos
autores representativos dos vários movimentos no Brasil.

OpCIN5036 2Informação Literária

36

A informação na empresa: identificação de necessidades, tipologia de informação na empresa, fluxos e usos. Fontes, serviços e produtos de informação para
negócios. Fontes, serviços e produtos de informação para empresas.

OpCIN5037 2Informação para a Empresa

36

Apresenta as principais definições de leitura. Apresenta aspectos cognitivos da leitura. Estuda as diferentes modalidades e estratégias de leitura. Apresenta a
leitura como um processo de construção de significados. Discute o papel social da leitura e da informação. Relaciona a leitura com o processo de recuperação
e disseminação de informações. Discute o papel do bibliotecário na formação do leitor.

OpCIN5038 2Leitura e Informação

36

Aborda temas emergentes na área de Fundamentos teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação.

OpCIN5039 2Tópicos Especiais/Biblioteconomia/Ciência
da Informação: Fundamentos
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CURRÍCULO DO CURSO
324 - BIBLIOTECONOMIA (noturno)
20051

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Bacharelado em Biblioteconomia

36

Aborda o modelo de requisitos funcionais para registros bibliográficos (FRBR) e para dados de autoridade (FRAD). Trata da norma de descrição e acesso a
recursos (RDA). Analisa a utilização de tecnologias da informação e da comunicação na implantação de FRBR e RDA em bibliotecas.

OpCIN5040 2Tópicos
Especiais/Biblioteconomia/Ciências/Inform
ação:Organização e Tratamento

36

Aborda temas emergentes na área de Organização e Tratamento da Informação.

OpCIN5041 2Tópicos
Especiais/Biblioteconomia/Ciência/Informa
ção: Recursos e Serviços

36

Aborda temas emergentes na área de Gestão da Informação.

OpCIN5042 2Tópicos Especiais/Biblioteconomia/Ciência
da Informação: Gestão da informação

36

Aborda temas emergentes em Tecnologias da Informação.

OpCIN5043 2Tópicos Especiais/Biblioteconomia/Ciência
da Informação: Tecnologias-Informação

72

Contempla o estudo dos serviços desenvolvidos em bibliotecas públicas, escolares e infantis.

OpCIN5044 4Unidades de Informação Gerais

72

Contempla o estudo dos serviços desenvolvidos em bibliotecas universitárias e especializadas.

OpCIN5045 4Unidades de Informação Especializadas

72

 Visão introdutória sobre o CDS/ISIS: contextualização e histórico. Experiências e aplicativos em CDS/ISIS. Planejamento de uma base de dados. CDS/ISIS:
características e comandos principais, definição da base de dados, manutenção de arquivos, recuperação de informações e geração de produtos impressos
ou na tela.

OpCIN5046 4Gerenciador de Bases de Dados - CDS/ISIS

OpCIN5047 Programa de Intercâmbio I

(*) o pré-requisito para cursar esta disciplina é o cumprimento do disposto na resolução 007/CUn/99, de 30/03/1999.

CIN5047OpCIN5048 Programa de Intercâmbio II

(*) o pré-requisito para cursar esta disciplina é ter cursado a disciplina CIN 5047 no semestre imediatamente anterior.

36

Teoria e prática dos estudos métricos desde a sua origem e seus principais representantes no âmbito nacional e internacional. Utilização de instrumentos
quantitativos de análise de dados para avaliação de conteúdos documentais: aplicação como instrumento de gestão e valorização do acervo documental.

OpCIN5049 2Bibliometria ou(CIN7135
CIN7401)

36

Aborda o modelo de requisitos funcionais para registros bibliográficos (FRBR) e para
dados de autoridade (FRAD). Trata da norma de descrição e acesso a recursos (RDA). Analisa a utilização de tecnologias da informação e da comunicação
na implantação de FRBR e RDA em bibliotecas.

OpCIN5053 2Introdução a FRBR e RDA

36

Aspectos conceituais, históricos e metodológicos da Competência Informacional.
Dimensões da Competência Informacional. Programas e modelos de desenvolvimento
da Competência Informacional.

OpCIN5054 2Competência Informacional CIN7306

72

Sistemas de ciência, tecnologia e inovação. A tríplice hélice. Cooperação universidade empresa. Redes de cooperação. Habitats de inovação.

OpEGC5028 4Habitats de Inovação

72

Desmistificação de idéias recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira.
Introdução à língua brasileira de sinais: usar a língua em contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, realizar perguntas, responder
perguntas e dar informações sobre alguns aspectos pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade surda
brasileira.

OpLSB7904 4Língua Brasileira de Sinais I (PCC 18horas-
aula)

LLE7881
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CURRÍCULO DO CURSO
324 - BIBLIOTECONOMIA (noturno)
20051

Curso:
Currículo:

Habilitação:   Bacharelado em Biblioteconomia

Conjunto

Será permitida validação como optativa, de, no máximo, 120h/a.

BLOCO DE DISCIPLINAS EXTRA-CURRICULARES:

Tipo Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/ADisciplina

18OpCIN5069 1Atividades Extraclasse: Comissões,
Colegiados na UFSC

18OpCIN5055 1Atividades Extra-classe - Eventos I

36OpCIN5056 2Atividades Extra-classe - Eventos II

18OpCIN5057 1Atividades Extra-classe - Pesquisa I

18OpCIN5058 1Atividades Extra-classe - Pesquisa II

18OpCIN5059 1Atividades Extra-classe - Pesquisa III

18OpCIN5060 1Atividades Extra-classe - Extensão I

18OpCIN5061 1Atividades Extra-classe - Extensão II

18OpCIN5062 1Atividades Extra-classe - Monitoria

18OpCIN5063 1Atividades Extra-classe - Estágio I

36OpCIN5064 2Atividades Extra-classe - Estágio II

18OpCIN5065 1Atividades Extra-classe - Cursos

36OpCIN5066 2Atividades Extra-classe - Cursos

18OpCIN5067 1Atividades Extra-classe - Organizações

18OpCIN5068 1Atividades Extra-classe - Empresa Júnior

Observações

          Disciplinas Optativas - carga horária mínima obrigatória - 180h/a. O aluno poderá cursar disciplinas oferecidas pela
Universidade, obedecidos os pré-requisitos, e outras IES que considere necessário para sua formação e futura atuação profissional.
A participação em eventos e outras atividades, nos limites previstos na legislação vigente, poderá ser validada como disciplina
optativa.Todos os alunos do Curso de Graduação de Biblioteconomia  com matrícula a partir de 2005.1, inclusive, devem cursar a
disciplina CIN5026 -Ética Profissional -36h/a. -  Parágrafo Único - As disciplinas LLV7802 e LLV5603 são equivalentes para efeito de
integralização do referido currículo. Portaria 187/PROGRAD/2014. Parágrafo 1º - A disciplina CIN5028 tem como pré-requisito a
disciplina CIN5027. Portaria nº022/PROGRAD/2014. Parágrafo 2º - A disciplina CIN5028 deve ser cursada em conjunto com a
disciplina  CIN5052. Portaria nº 022/PROGRAD/2014. PARÁGRAFO ÚNICO -  Fica extinta a obrigatoriedade do cumprimento em
conjunto das disciplinas CIN5028 e CIN5052. Portarianº375/PROGRAD/2014. PARAGRÁFO ÚNICO - Todos os alunos que cursaram
e tiveram aprovação na disciplina CIN5028 - Tópicos Especiais: Seminário de TCC - até o segundo semestre  do ano de 2014, terão
a carga horária da referida disciplina (72h/a) computada para efeito de integralização curricular. Portaria nº025/PROGRAD/2015.
Paragráfo Único - a referida disciplina deverá ser cursada por todos os alunos formandos 2015.1 para efeito de integralização
curricular. Portaria 036/PROGRAD/2015. Art.2º - DISPENSAR, os alunos formados 2015.1, do cumprimento da DISCIPLINA CIN5029
- Informação e Gestão da Inovação - pertence à 7ª fase-seugestão do currículo 2005.1 do curso de Biblioteconomia. Portaria
036/PROGRAD/2015.

Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso; H/A=Hora Aula Equivalente:
Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto

Legenda:
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