
1ª Série

2ª Série

2CIN023  ANÁLISE DA INFORMAÇÃO

2LET007  COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

2NIC007  COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

2CIN029  ESQUEMAS DE CLASSIFICAÇÃO

2CIN026  FONTES GERAIS DE INFORMAÇÃO

2CIN028  INTRODUÇÃO À CATALOGAÇÃO

2CIN021  INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2CIN027  MEMÓRIA, INFORMAÇÃO E SOCIEDADE

2CIN022  NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA

2CIN025  ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

2CIN024  PLATAFORMAS DIGITAIS APLICADAS À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2LET006  PRODUÇÃO DE TEXTO

Processos de leitura para a organização da informação e do conhecimento. O
caráter multidisciplinar da análise da informação.

Reflexão crítica a respeito dos usos da linguagem nas modalidades  verbal,
oral e escrita, tanto no âmbito da produção como na da recepção. Conscien-
tização acerca do papel da linguagem e análise dos elementos que compõem o
processo comunicativo no cotidiano profissional e pessoal. Uso da  lingua-
gem verbal pelos meios de comunicação.

A comunicação em ambientes de informação. O papel e a dinâmica da  comuni-
cação em contextos históricos informacionais distintos. As  transformações
tecnológicas como fator de evolução e aceleração  das  informações  e  dos
processos comunicativos.

Estudo e aplicação dos esquemas hierárquicos de classificação para a orga-
nização da informação e do conhecimento, com ênfase na Classificação Deci-
mal de Dewey e Classificação Decimal Universal.

Conceito, tipologia e função das fontes gerais de informação. Identifição
análise e uso de fontes gerais de informação.

Princípios e práticas da catalogação de recursos  informacionais.  Padrões
que facilitam o controle bibliográfico em âmbito nacional e internacional.

Conceitos e abordagens teóricas que embasam a Ciência  da Informação.
Desenvolvimento da área e sua constituição interdisciplinar. Relações
entre a Arquivologia, a Biblioteconomia e a Ciência da Informação.

Bases conceituais e estudos de memória. A unidade de informação como lugar
de memória. Contribuição das diversas unidades de informação para a  atua-
lização da memória social e institucional.

Documentação como disciplina e técnica. Instituições que promovem a  Docu-
mentação e a Normalização no Brasil. Normalização de trabalhos acadêmicos.
Aspectos linguísticos, formais e metodológicos para apresentação de   tra-
balhos acadêmicos.

Estudo teórico e aplicações para a organização da informação e do conheci-
mento no âmbito da Arquivologia e Biblioteconomia.

Tecnologias de Informação: equipamentos, suportes lógicos e  aplicativos
utilizados em unidades de informação. Empoderamento tecnológico do  dis-
cente do departamento de ciência da informação utilizando software livre.

Estratégias de leitura e produção de texto. Formatos básicos de tipologias
textuais. Aspectos de textualização: coesão e coerência. O gênero  cientí-
fico.Desenvolvimento da leitura e de produção de textos seguindo uma pers-
pectiva linguístico-discursiva.
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2CIN030  BANCO DE DADOS NO ÂMBITO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2CIN038  CATALOGAÇÃO DE RECURSOS INFORMACIONAIS

2CIN031  COMPORTAMENTO INFORMACIONAL

2HIS011  CULTURA AFRO-BRASILEIRA

2EMA009  ESTATÍSTICA APLICADA À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2CIN033  FONTES DE INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICAS

2CIN036  GESTÃO DE UNIDADES E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

2LEM011  LÍNGUA ESPANHOLA APLICADA À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2LEM010  LÍNGUA INGLESA APLICADA À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2CIN037  PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA CIENTÍFICA

2CIN035  PRESERVAÇÃO DIGITAL

2CIN034  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS

2CIN032  REGISTROS DO CONHECIMENTO

Introdução a banco de dados. Estrutura de dados. Sistema de gestão de base
de dados aplicado à Ciência da Informação.Pesquisa em bases de dados apli-
cada à gestão da informação.

Registros catalográficos: terminologia e campos. Instrumentos e aplicação
de normas vigentes da catalogação. Metadados. Pontos de acesso.

Comportamento informacional do usuário da informação: necessidades, busca
e uso da informação. Modelos de comportamentos informacionais.

Estudo de aspectos da cultura brasileira de raízes africanas.

Introdução à estatística e às técnicas de amostragem. Representação  tabu-
lar e gráfica. Medidas de tendência central e de dispersão. Testes de qui-
quadrado. Medidas de associação.

Conceito, tipologia e função das fontes de informação bibliográficas.
Pesquisa e acesso às fontes de informação bibliográficas.

Princípios e funções administrativos aplicados às unidades e serviços  de
informação. Características das principais teorias da administração  orga-
nizacional. Estrutura e atividades administrativas de unidades de informa-
ção. Gestão de pessoas.

Conceitos de leitura instrumental e de estratégias de leitura para apren-
dizes de línguas próximas. Estruturas gramaticais e léxico-semânticas bá-
sicas da língua espanhola voltadas para a leitura e a compreensão de tex-
tos da área de Ciência da Informação.

Conceitos básicos de leitura instrumental. Estratégias de leitura. Leitura
e compreensão de textos da área de Ciência da Informação.

Aspectos teóricos da pesquisa científica. Diretrizes metodológicas da pes-
quisa científica em ciências humanas e sociais.

A composição e o ciclo de vida dos documentos digitais. Mídias e ambientes
de armazenamento: migração e evolução de suportes. Métodos e técnicas para
a conservação preventiva e a preservação de documentos digitais.

Noções teóricas sobre os agentes agressores e medidas preventivas na  con-
servação de documentos. Políticas e programas voltados para  a  manutenção
dos suportes da informação.

Estudo das formas e das características dos registros do conhecimento e de
seus espaços de armazenamento nos contextos: social, histórico e cultural.
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2CIN039  VOCABULÁRIOS CONTROLADOS

2CIN043  CENTROS CULTURAIS, BIBLIOTECAS PÚBLICAS E ESCOLARES

2CIN041  COMPETÊNCIA INFORMACIONAL

2EST613  ESTÁGIO SUPERVISIONADO

2EST614  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ATIVIDADES E/OU SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO

2CIN040  FONTES DE INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICAS E ESPECIALIZADAS

2CIN049  GESTÃO DA AUTOMAÇÃO

2CIN042  GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES

2CIN048  INDEXAÇÃO EM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

2CIN045  O CIBERESPAÇO E OS ÍNDICES CONTEMPORÂNEOS

2CIN047  PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA

2CIN044  PLANEJAMENTO DE UNIDADES E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

2CIN046  SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIA

Estudo e aplicação dos esquemas alfabéticos de classificação para a orga-
nização da informação e do conhecimento,  com ênfase  nos  cabeçalhos  de
assuntos, tesauros e taxonomias.

Centros Culturais, Bibliotecas Públicas e Escolares, sua  relação com a
comunidade e o bibliotecário enquanto agente cultural.

Competência informacional: conceituação, aspectos  teóricos  e  práticos.
Necessidades de informação. Busca e uso da informação. A pesquisa na área
de competência informacional. O aprendizado da competência  informacional
na sociedade do conhecimento.

Desenvolvimento de atividades técnicas e administrativas em todos os seto-
res de diferentes unidades e serviços de informação.

Desenvolvimento de atividades relacionadas à administração e  serviços  de
unidades de informação, conforme demanda da unidade concedente de estágio.

Controle bibliográfico nacional e universal. Recursos e sistemas de recu-
peração da informação especializada.

A gestão de sistemas automatizados em unidades de informação:  planejamen-
to, seleção, implementação e avaliação.

O processo de desenvolvimento de coleções impressas e digitais.Princípios,
métodos, técnicas e temas correlatos aplicáveis ao processo. Políticas  de
gestão e desenvolvimento de coleções.

Processos e produtos de análise e síntese na representação da informação e
do conhecimento.

A ontologia do ciberespaço e as várias Webs.  Categorização dos mecanismos
de busca e as múltiplas sintaxes de organização e busca da informação e do
conhecimento no ciberespaço.

A pesquisa em Ciência da Informação e Biblioteconomia. O processo de
pesquisa. Etapas de elaboração e de execução do projeto de pesquisa.

Planejamento de unidades e serviços de informação. Diagnóstico e prognós-
tico. Planejamento estratégico.

O Serviço de Informação e Referência: bibliotecários, usuários,  produtos/
serviços.
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2CIN052  ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

2CIN055  COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

2CIN057  LEITURA E LITERATURA APLICADA À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2CIN051  MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

2CIN053  ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS

2CIN054  POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO

2EST615  PRÁTICAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADAS

2CIN050  REPOSITÓRIO DIGITAIS

2CIN056  TERMINOLOGIA NA CONSTRUÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO

2TCC607  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

2CIN058  ÉTICA E ATUAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO

Fundamentos de arquitetura da informação. Arquitetura da informação em am-
bientes informacionais digitais: elementos de organização,  representação,
navegação e recuperação da informação. Princípios de usabilidade e  de  a-
cessibilidade digital. Processo e aspectos metodológicos  para  projeto  e
avaliação de ambientes informacionais digitais. Atuação do profissional da
informação como arquiteto da informação.

A informação no contexto da atividade científica e tecnológica. Os proces-
sos da comunicação científica e tecnológica, no tocante as características
dos suportes, conteúdos e público.  Os canais  de  comunicação  científica
(formais e informais/ impressos e eletrônicos). Indicadores para a  mensu-
ração da ciência e tecnologia.

Panorama e política pública atual da leitura e literatura no Brasil. A
mediação e os espaços de leitura com diferentes públicos.

Conceitos de mediação da informação na Ciência da Informação. O mediador e
suas ações colaborativas na construção do conhecimento dos usuários em di-
versificados ambientes.

Organização do Conhecimento registrado em Ambientes Digitais  de  Produção
Intelectual como subsídio à compreensão de sua estrutura e funcionalidade.
Repositórios Digitais. Bibliotecas Digitais de Produção Intelectual. Parâ-
metros para a construção de taxonomias, tesaurus e ontologias.

Políticas de Informação. Programas e Ações Governamentais.O Papel do Esta-
do e da Sociedade Civil no Contexto Informacional.

Observação, análise e relato de atividades desenvolvidas em diferentes
unidades de informação.

Repositórios digitais: tipologia, características e iniciativas. Gestão de
repositórios digitais: políticas,metadados e softwares para implementação.
Atuação do profissional da informação na construção e gestão de  repositó-
rios digitais.

Abordagem teórica e aplicada da terminologia para a organização conceitual
de uma especialidade.

Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, proveniente de um projeto de
pesquisa ou projeto de serviço. Aplicação de conhecimentos teóricos e prá-
ticos.

Ética e Moral. Ética Profissional. Código de ética. O exercício da profis-
são e a responsabilidade social. Direitos e Deveres do  Profissional.  Le-
gislação, associações, órgãos da categoria e seus objetivos.


