
1ª Série

2CIN144  ANÁLISE DA INFORMAÇÃO

2NIC010  COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

2CIN150  ESQUEMAS DE CLASSIFICAÇÃO

2CIN147  FONTES GERAIS DE INFORMAÇÃO

2CIN152  INTRODUÇÃO AOS METADADOS

2CIN149  INTRODUÇÃO À CATALOGAÇÃO

2CIN142  INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2CIN148  MEMÓRIA INSTITUCIONAL E SOCIAL

2CIN143  NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA

2CIN146  ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

2CIN145  PLATAFORMAS DIGITAIS APLICADAS À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2LET012  PRODUÇÃO E EXPRESSÃO TEXTUAL

2CIN153  ÉTICA PROFISSIONAL

Processos e produtos de análise e síntese do conteúdo informacional.

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  De-
cimal de Dewey e Classificação Decimal Universal.

Conceitos, tipologias e funções das fontes gerais de informação. Identifi-
cação, análise e uso de fontes gerais de informação.

Metadados descritivos, estruturais e administrativos: aplicações e
funções.

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 relacionados à memória. Unidades de informação
como lugares de memória. Contribuição das diversas unidades de  informação
para a memória institucional e social.

Documentação como disciplina e técnica. Instituições que promovem a
documentação e a normalização no Brasil. Normalização de  trabalhos
acadêmicos. Aspectos linguísticos, formais e metodológicos para  a-
presentação de trabalhos acadêmicos.

Bases conceituais e teóricas da organização da informação e  do  conheci-
mento no âmbito Ciência da Informação. Introdução aos planos e estruturas
de classificação.

Tecnologias da informação: equipamentos, suportes lógicos e aplicativos
utilizados em unidades de informação. Software livre e padrões  abertos
aplicados à Ciência da Informação.

Usos da linguagem nas modalidades verbal e escrita. Tipologias textuais.
Aspectos de textualização: coesão e coerência. O gênero científico.
Produção de textos seguindo uma perspectiva linguístico-discursiva.

Ética e deontologia. Direitos humanos. Exercício profissional e  responsa-
bilidade social. Direitos e deveres do profissional: legislação,  associa-
ções e órgãos da categoria.



2ª Série

2CIN154  BANCO DE DADOS NO ÂMBITO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2CIN158  CATALOGAÇÃO DE RECURSOS INFORMACIONAIS

2CIN155  COMPORTAMENTO INFORMACIONAL

2HIS016  CULTURA AFRO-BRASILEIRA

2STA003  ESTATÍSTICA APLICADA A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2CIN159  FONTES DE INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICAS

2CIN157  GESTÃO DE UNIDADES E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

2CIN163  LABORATÓRIO DE PRÁTICAS INTEGRADAS

2LEM017  LÍNGUA ESPANHOLA APLICADA À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2LEM018  LÍNGUA INGLESA APLICADA À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2CIN161  PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA CIENTÍFICA

2CIN160  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACERVOS DOCUMENTAIS

2CIN156  REGISTROS DO CONHECIMENTO

Introdução aos sistemas de gestão de bancos de dados. Estrutura e  gestão
de dados. Ética e deontologia. Direitos humanos. Exercício profissional e
responsabilidade social. Direitos e deveres do profissional:  legislação,
associações e órgãos da categoria. 

Registros catalográficos: terminologia e campos. Instrumentos e aplica-
cação de normas vigentes da catalogação. Metadados descritivos.  Pontos
de acesso.

Estudos da necessidade, busca e uso da informação. Modelos de comportamen-
tos informacionais.

Estudo de aspectos da cultura brasileira de raízes africanas.

Introdução à estatística. Técnicas de amostragem. Representação tabular e
gráfica. Medidas de tendência central e de dispersão.

Conceitos, tipologias e funções das fontes de informação bibliográficas.
Pesquisa e acesso às fontes de informação bibliográficas.

Introdução à Administração: princípios, teorias e funções. Estrutura orga-
nizacional de unidades de informação. Gestão de pessoas. Comunicação orga-
nizacional.

Práticas integradas dos conteúdos de disciplinas de formação profissional:
manual e automatizada.

Conceitos de leitura instrumental e de estratégias de leitura para apren-
dizes de línguas próximas.  Estruturas  gramaticais  e  léxico-semânticas
básicas da língua espanhola voltadas para  a leitura e a  compreensão  de
textos 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
pesquisa científica em ciências humanas e sociais.

Noções teóricas sobre os agentes agressores.  Medidas preventivas na  con-
servação de documentos e sua contribuição para a  educação  ambiental. Po-
líticas 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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2CIN162  VOCABULÁRIOS CONTROLADOS

2CIN173  ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO NA WEB

2CIN165  COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO

2CIN171  COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

2EST620  ESTÁGIO SUPERVISIONADO

2EST621  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ATIVIDADES E/OU SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO

2CIN164  FONTES DE INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICAS E ESPECIALIZADAS

2CIN166  GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES

2CIN170  INDEXAÇÃO EM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

2CIN169  PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E BIBLIOTECNOMIA

2CIN167  PLANEJAMENTO DE UNIDADES E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

2CIN174  POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO

2CIN172  PRESERVAÇÃO DIGITAL

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

Fundamentos da arquitetura da informação. Elementos de organização, repre-
sentação, navegação e busca da informação. Princípios de usabilidade e  de
acessibilidade digital. 

Conceituação, aspectos teóricos e práticos da competência em informação. O
desenvolvimento da competência em informação.

A dinâmica e o fluxo da informação científica  e  tecnológica.  Aspectos
métricos e indicadores de avaliação da produção em ciência e tecnologia.

Desenvolvimento de atividades técnicas e administrativas em todos os
setores 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 como fonte de informação. Recursos e sistemas de
recuperação da informação especializada.

Princípios, métodos, técnicas e políticas de gestão e desenvolvimento de
coleções físicas e digitais.

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

Métodos e técnicas de pesquisa. Ética na pesquisa. O processo de pesquisa.
Estruturação do projeto de pesquisa.

Tipos, conceitos e funções do planejamento. Inovação e marketing em
unidades de informação. Projeto de desenvolvimento de  serviços  de
informação.

Programas e ações governamentais para a disponibilização, acesso e uso  da
informação. O papel do Estado e da sociedade civil no contexto informacio-
nal.

Conceitos, desafios e estratégias para a preservação digital. Modelo de
Referência Open Archives Information System (OAIS).
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2CIN168  SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E REFERÊNCIA

2CIN177  CENTROS CULTURAIS, BIBLIOTECAS PÚBLICAS E ESCOLARES

2CIN179  GESTÃO DA AUTOMAÇÃO

2CIN181  LEITURA E LITERATURA APLICADAS À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

2CIN176  MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

2CIN178  ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS

2EST622  PRÁTICAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADAS

2CIN175  REPOSITÓRIOS DIGITAIS

2CIN180  TERMINOLOGIA NA CONSTRUÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO

2TCC613  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Componentes do serviço de referência: usuário, bibliotecário e recursos. O
processo de referência e as estratégias para a entrevista de referência.

Conceitos e características dos diferentes equipamentos culturais, infor-
cionais e educacionais.

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

Leitura e literatura no contexto nacional. Espaços de leitura  para
diferentes públicos.  Narrativas orais literárias, informacionais e
biblioterápicas.

Conceitos de mediação aplicados à Ciência da Informação. O mediador e suas
ações colaborativas na construção do conhecimento dos usuários em diferen-
tes ambientes.

Sistemas para a organização do conhecimento registrado. Parâmetros e
aplicações para a construção de taxonomias, tesauros e ontologias.

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

Tipologias e características dos repositórios digitais. Desenvolvimento  e
gestão de repositórios digitais: políticas, metadados e softwares para im-
plementação.

Abordagem teórica e aplicada da terminologia para a organização conceitual
de uma especialidade. O processo de coleta de termos  para  cabeçalhos  de
assuntos, taxonomias, tesauros e ontologias.

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


