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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Nome do Curso: Biblioteconomia   

Título: Bacharel em Biblioteconomia 

Criação:  Resolução Nº 20 de 11 de maio de 1998 – CEPE/UFAL 

Portaria de Reconhecimento: Nº 828 de 11 de março de 2005 

Turno: Noturno 

Carga Horária: 2900 h  distribuídas da seguinte maneira:  

� 2.760 h - Parte Fixa; 

� 140 h - Atividades Complementares (regulamentadas pelas normas 

acadêmicas da UFAL). 

Duração: Mínima: 4 anos (08 semestres) 

 Máxima: 6 anos (12 semestres) 

Vagas: 30 vagas 

Perfil: O Bibliotecário enquanto profissional da informação encarrega-se do estudo, 

pesquisa, organização da informação registrada para preservação e disseminação 

da memória cultural e do conhecimento científico e tecnológico, gerencia bibliotecas, 

serviços de documentação e informação, gera produtos informacionais e leciona em 

Instituições de Ensino Superior. 

Campo de Atuação: Organização e disseminação da informação na gestão de 

acervos (Bibliotecas, Centros de Documentação ou Informação, Centros Culturais, 

Serviço ou Rede de Informação e Órgãos de Gestão do Patrimônio Cultural) 

utilizando, para tanto, técnicas modernas e novas tecnologias de informação. A 

atuação desse profissional deve ser compreendida a partir de uma reflexão crítica do 

valor social, econômico, político e cultural do ambiente de geração e disseminação 

do conhecimento, objetivando a democratização do acesso aos recursos de 

informação como meio de assegurar o exercício da cidadania. 
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22  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  EE  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAASS  

O projeto de implantação do atual Curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal de Alagoas – UFAL, criado pela Resolução Nº 20 de 11 de maio de 1998 – 

CEPE/UFAL, representa o esforço das bibliotecárias da Biblioteca Central da UFAL 

Sueli Maria Goulart Silva e Sílvia Regina Cardeal; da Associação dos Bibliotecários 

de Alagoas; dos professores e profissionais da área de informação participantes do 

Curso de Especialização em Administração e Gerência de Serviços de Informação 

realizado na UFAL em 1997 com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Ensino Superior (CAPES) e da Comissão Técnica1 designada pela 

Pró-Reitoria de Graduação – UFAL. 

A proposta apresentada às instâncias competentes da Universidade para 

análise e aprovação revelava uma visível preocupação em romper com a formação 

tradicional adotada em alguns cursos de Biblioteconomia do país, embora fosse 

necessário atender às exigências do currículo mínimo, então em vigência.  

No entanto, no seu primeiro ano de implantação o Curso em pauta já sofre o 

impacto de mudanças importantes, sobretudo, no que concerne à substituição do 

currículo mínimo obrigatório por diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC). Tais diretrizes visaram orientar e dar uma direção ao 

currículo, por isso, trazendo componentes de flexibilização, que permitiram a cada 

curso adaptação à sua filosofia. Para atender a essas mudanças, o Curso passou no 

ano de 2000, por algumas atualizações que objetivaram, primordialmente, ajustar o 

projeto inicial às diretrizes curriculares do MEC e alterar a denominação do curso 

para Ciência da Informação. 

Este primeiro ajuste na denominação do Curso, que adotou o nome de 

Ciência da Informação, Habilitação em Biblioteconomia, teve como objetivo ampliar o 

                                                           
1 A elaboração inicial da proposta do Curso de Biblioteconomia esteve sob a responsabilidade da 
comissão técnica formada pelos professores Ana Lúcia Tenório Ribeiro Ferreira, Fernando Antonio 
Netto Lôbo e pela bibliotecária Sueli Maria Goulart, conforme portaria nº 05/96-PROGRAD. O referido 
projeto recebeu sugestões do Prof. Dr. Antonio Miranda-UNB; Dra. Maria Carmen Romcy de Carvalho 
– IBICT; Profa. Lena Vânia Ribeiro Pinheiro – IBICT/UFRJ e Profa. Dra. Maria das Graças Targino – 
UFPI. 
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horizonte da área com possibilidades de abrigar outras habilitações tais como 

Arquivologia, Gestão da Informação etc. Sua finalidade era formar um profissional 

capacitado para atuar na organização e disseminação da informação e na gestão de 

acervos utilizando, para tanto, técnicas modernas e novas tecnologias de 

informação. A atuação compreendida a partir de uma reflexão crítica do valor social, 

econômico, político e cultural do ambiente de geração e disseminação do 

conhecimento, objetivando a democratização do acesso aos recursos de informação 

como meio de assegurar o exercício da cidadania. Características que viriam 

atender a duas prioridades fundamentais e contemporâneas detectadas e 

amplamente difundidas em relatos de pesquisas, recomendações de congressos e 

seminários da área, bastante defendidas naquela época: 

• a necessidade de atender a uma demanda potencial por profissionais de 

informação treinados nas novas tecnologias de disseminação da 

informação; e 

• a necessidade de contextualizar as atividades de informação, formando 

um profissional para atuar com compromisso social visando à 

democratização da informação para o exercício da cidadania e para o 

desenvolvimento social e econômico.  

Pautado nesta proposta de uma estrutura curricular com fortes relações 

interdisciplinares, o Projeto Político Pedagógico do então Curso de Ciência da 

Informação – Habilitação em Biblioteconomia foi avaliado pelo INEP/MEC, em 2004, 

sendo reconhecido, segundo a portaria de nº 828 de 11 de março de 2005, e 

obtendo uma boa pontuação.  

Porém, por outro lado, a comissão de avaliação do INEP/MEC apontou como 

necessária a alteração da nomenclatura do Curso, voltando a denominar-se CURSO 

DE BIBLIOTECONOMIA . Ademais, a PROGRAD reiterou a posição da comissão de 

avaliação. Ainda no ano de 2005, a PROGRAD solicitou, por exigência do MEC, um 

novo ajuste do Projeto Político Pedagógico ao Regime Semestral, que foi implantado 

em 2006 em todos os Cursos da UFAL.  

Assim, com base no arcabouço institucional previsto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação e nas Resoluções internas da UFAL, o atual Curso de 
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Biblioteconomia concebe sua identidade através da definição dos marcos 

referencial, conceitual e estrutural de modo a operacionalizar sua grade curricular 

em torno de um núcleo epistemológico que possibilite ao profissional habilitado atuar 

no mundo competitivo atual ofertando produtos e serviços de informação 

imprescindíveis para o desenvolvimento social. 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL 
 

Na década de 90, a realidade sócio-político-cultural aponta demandas e 

exigências que impuseram mudanças de amplas conseqüências nos ambientes 

sociais e econômicos. Os novos paradigmas da sociedade atual indicam o 

conhecimento como insumo básico do desenvolvimento. O papel definidor que 

tiveram a terra e o capital no desenvolvimento da humanidade está hoje centrado na 

informação. De sociedade agrária, industrial, passamos a conviver com os conceitos 

da sociedade da informação, onde o poder está condicionado à capacidade de se 

produzir e utilizar informações de valor agregado: definidoras de transformação 

social. Atuação neste contexto exige avanço urgente e imediato no processo 

educacional da população, sobre cujas bases o conhecimento se desenvolve e se 

aprimora e a técnica gera melhoria das condições de vida. 

Conforme documento do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT2 a 

sociedade de informação é um novo ambiente global baseado em comunicação e 

informação, cujas regras e modo de operação estão sendo constituídas em todo o 

mundo. Não são somente redes físicas e sistemas lógicos de comunicação digital 

que estão sendo pesquisados, desenvolvidos, instalados e utilizados mundialmente, 

mas uma miríade de novos serviços e aplicações, bem como modelos e regras de 

uso, estão sendo discutidos em escala global.  

Ainda segundo aquele documento, o paradigma tecnológico e as 

conseqüências industriais, sociais, econômicas e culturais da era da informação 

serão cada vez mais sustentados por setores de conhecimento intensivo, associados 

                                                           
2 O Ministério da Ciência e Tecnologia-MCT conceituou sociedade de informação em seu projeto 
Ciência e Tecnologia para a construção da sociedade de informação no Brasil. (Doc de Trabalho 
versão 3 , l997) 
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às tecnologias da informação e comunicação. É bem possível que nessa nova matriz 

tecnológica, industrial e econômica esteja a maioria dos produtos e serviços do 

futuro, fundamentais para a atração de investimentos e criação sustentada de 

empregos em qualquer país. 

O desafio brasileiro é significativo, pois necessita avançar tecnologicamente 

e, assim, tornar sua economia moderna e competitiva e ao mesmo tempo resolver 

graves problemas sociais em um espaço de dimensões continentais. Nesta 

perspectiva, o Brasil tem pela frente inúmeros obstáculos definidores de 

transformação social, quais sejam: diferenças regionais; concentração do poder 

político-econômico e capacidade de produção e uso de informação de valor 

agregado. Para isso é fundamental identificar e organizar de forma sistemática o 

conhecimento produzido e, ao mesmo tempo, identificar ambientes em que possa 

ser disseminado e utilizado. 

O planejamento racional das atividades de pesquisa em ciência, tecnologia e 

negócios evita a repetição de erros, a fragmentação de recursos e permite direcionar 

esforços para áreas prioritárias. A dotação de uma infra-estrutura de informação no 

País tem sido preocupação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia -IBICT, órgão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq, que desde a década de 70 coordena a implantação de centros 

e sistemas de informação para este fim, em cooperação com governos e órgãos de 

fomento estaduais.  

Assim, as atividades para implantação de um Sistema Estadual de 

Informação em C & T em estados brasileiros tem recebido apoio do IBICT. Para 

tanto, criou uma metodologia para organização e recuperação das informações 

disponíveis em cada região visando uma grande base de dados nacional. É uma 

ferramenta que pretende abrigar informações sobre o potencial de ciência e 

tecnologia em cada estado, possibilitando o embasamento de decisões políticas 

governamentais nos estados e municípios. 

No que diz respeito ao o Estado de Alagoas, sabemos ser detentor de alto 

índice de analfabetismo, dominado pela monocultura da cana, vivendo algumas 

contradições que aprofundam a crise que os Estados brasileiros enfrentam: a 
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geração de empregos depende substancialmente de investimentos governamentais, 

seja através da oferta de vagas no serviço público, seja no investimento em infra-

estrutura que viabilize a instalação efetiva de seu parque industrial bastante 

incipiente. Ainda assim, alguns profissionais demandados pelo mercado são trazidos 

de fora, muitas vezes pela inexistência de candidatos em Alagoas. 

 

2.2 MARCO CONCEITUAL 
 

O campo das atividades de informação tem sido arena de mudanças e 

conflitos paradigmáticos, desde a segunda metade do século passado. O termo 

Biblioteconomia aponta para um conjunto de atividades de informação delimitadas 

dentro de um espaço físico que é a biblioteca. Essas atividades vêm sendo 

impactadas desde o século passado pela introdução de novos conceitos, 

metodologias e mais recentemente, pelas novas tecnologias de informação e de 

comunicação.  

A primeira mudança paradigmática nesse campo de atividades ocorreu no 

princípio do século, com a publicação do Tratado de documentação, de Paul Otlet. O 

conceito de livro e teorias que sustentavam as atividades da Biblioteconomia foi 

subvertido pela introdução do conceito de documento. Para Otlet, documento era o 

livro, a revista, o jornal, o disco, a peça de arquivo, a fotografia, a música, o filme e 

outros como amostras, espécimes, modelos e fac-símiles. Essa nova visão ampliou 

o campo de atuação dos profissionais da área ao ultrapassar os limites do espaço 

da biblioteca e agregar novas práticas de organização e novos serviços de 

documentação. 

A grande renovação desse campo de atividades acontece, no entanto, com o 

surgimento do computador e das técnicas de recuperação da informação. O 

encontro da documentação e recuperação da informação com o auxílio do 

computador possibilitou o nascimento da Ciência da Informação, que surgiu com a 

preocupação de resolver os problemas que envolvem a produção, organização e 

disseminação de conhecimentos. Vista dessa maneira, a Ciência da Informação 

constitui um campo interdisciplinar inexoravelmente ligado à tecnologia da 
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informação e com a responsabilidade social de organizar e disseminar 

conhecimentos. 

Saracevic3 a define como a disciplina que investiga as propriedades e o 

comportamento da informação, as forças que governam seu fluxo e os meios de 

processá-la para otimizar sua acessibilidade e uso. É uma disciplina que tenta dar 

conta do corpo de conhecimentos relativos à origem, coleta, estocagem, 

recuperação, interpretação, transmissão, transformação e ao uso da informação.  

A Ciência da Informação é identificada como ciência social aplicada, uma vez 

que busca suas teorias fundamentais e opera, principalmente, no desenvolvimento 

de produtos e serviços de informação. Essa visão de um campo amplo de atividades 

de informação sustentado por um corpo de teorias da Ciência da Informação permite 

que muitas habilidades profissionais identifiquem ali formas mais específicas de 

atuação. Assim, além das bibliotecas, arquivos e museus, pode ser identificada, no 

campo da Ciência da Informação, a gestão dos serviços de informação científica, 

tecnológica, cultural e industrial. A crescente diversificação e complexidade dessas 

atividades exigem mudanças dos perfis profissionais que atuam no campo.  

Consoante, portanto, com essas mudanças o Departamento de Políticas 

Públicas do MEC incorporou às diretrizes curriculares para a área mudanças 

significativas não só nos conteúdos, mas também na denominação da área.4 

Considerada uma profissão de serviço, a Biblioteconomia detém um núcleo 

básico de conhecimentos e técnicas específicas e apoia-se em diversas áreas 

correlatas como Comunicação, Psicologia, Informática, Administração, Semiótica da 

Informação, História e Filosofia. Sendo o perfil do profissional desta área definido, 

segundo as diretrizes curriculares do Departamento de Política de Ensino Superior 

do MEC, por competências e habilidades que lhe permitam: 

                                                           
3 Saracevic, Tefko. Information Science:origin, evolution and relations. In: Vakkari, P., Cronin,B. (eds) 
Conceptions of library and information science. Proceedings of the international conference for the 
celebration of 20th anniversary of the Department of Information Studies, University of Tampere, 
finland, 26-28, 1991. London, Los Angeles, Taylor graam, l992. P5-27.  
4 O documento disponível no site do MEC é fruto de ampla discussão na área. Reflete as 
contribuições de todas as Escolas de Biblioteconomia e Ciência de Informação, reconhecidas pelo 
MEC, associações de classe e da ABEBD – Associação Brasileira de Ensino em Biblioteconomia e 
Documentação. 
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• compreender as diferentes concepções filosóficas sobre o 

conhecimento; 

• reconhecer a importância política, social, econômica e cultural da 

informação; 

• organizar o conhecimento com objetivo de armazenar, recuperar, 

disseminar a informação, desfazendo limitações impostas por 

localização ou suporte, lançando mão de ferramentas lingüísticas, 

conceituais e tecnológicas adequadas; 

• criar pontos de acesso físico e intelectual à informação, através de sua 

relação com os usuários, seja na educação formal, na produção de 

manuais ou na produção de interfaces de acesso à bases de dados; 

• preservar o patrimônio documental de pessoas e instituições; 

• analisar os recursos, fluxos e custos da informação; 

• gerenciar unidades, recursos, serviços e sistemas de informação e 

documentação; 

• gerar produtos informacionais de valor agregado, através de 

empacotamento e reempacotamento de informações para fins e clientes 

específicos; 

• comunicar-se eficazmente, de modo a garantir empatia e cordialidade 

nas relações interpessoais; 

• entender e interagir no ambiente sócio-político e econômico em que está 

inserido; 

• agir cooperativa e comprometidamente com a sociedade em que está 

inserido, habilitando-se a integrar equipes multidisciplinares, ofertar 

serviços úteis à consolidação da cidadania; 

• atuar como docente e pesquisador, na formação qualificada de novos 

profissionais, promovendo o avanço do conhecimento e o fortalecimento 

da área; 

• exercer seu papel profissional ampliando seu mercado de atuação; 

• refletir criticamente sobre ética e prática profissional. 

Neste sentido, o Bibliotecário tem consolidado como campo de atuação todo o 

sistema educacional e cultural – escolas, museus, arquivos, universidades, centros 
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de pesquisa, bem como o mercado de trabalho que hoje se amplia para indústrias 

de pequeno, médio e grande porte, organizações classistas, entidades de apoio a 

empresas e indústrias e empresas de prestação de serviços, além de favorecer a 

oferta de serviços profissionais independentes (consultorias). Ultrapassa as barreiras 

do suporte da informação – papel – e a forma de acesso – possuir – busca-se hoje 

um profissional capaz de atuar em novo contexto como técnico, administrador, 

mediador, educador, estrategista e consultor, certamente habilitado a contribuir com 

o desenvolvimento regional em toda sua extensão. 

 

2.3 MARCO ESTRUTURAL 
 

A formação do profissional em Biblioteconomia tem importância fundamental 

para a região, pois vem ao encontro das exigências e necessidades prementes. No 

caso específico do curso de Biblioteconomia, quando foi elaborada a sua primeira 

atualização no ano de 2000, contava-se com cerca de 25 profissionais em atividade, 

sendo a grande maioria vinda de outros Estados, com tempo de formação concluída 

em média há 15 anos. Este número é extremamente baixo frente à demanda 

manifesta e à necessidade de se viabilizar a infra-estrutura necessária para 

promover o desenvolvimento do Estado de Alagoas, tendo a informação, em todos 

os seus aspectos, como item fundamental. 

Contavam-se às centenas o número de organizações, especialmente na área 

de educação e cultura em Alagoas que têm enfrentado sérios problemas no 

desenvolvimento de suas atividades pela ausência de profissionais habilitados, a 

começar pela própria Universidade. Algumas outras organizações empresariais têm 

seu nível de competitividade prejudicado pela inexistência de recursos 

informacionais disponíveis para a tomada de decisão. 

Estudos realizados naquele momento demonstraram a necessidade de 33 

bibliotecários para o desenvolvimento de seu Sistema de Bibliotecas, a UFAL 

contava com 10 bibliotecários em seu quadro. Destes, quatro foram contratados em 

1996, aprovados em concurso para sete vagas, no qual classificaram-se sete 

profissionais, todos de outros Estados. Os demais desistiram das vagas. 
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O Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas - CEFET/AL contava 

com 02 (dois) profissionais em seu quadro em Maceió. As unidades 

descentralizadas de Palmeira dos Índios e Marechal Deodoro dispõem de um 

profissional em cada uma e a nova unidade de Xingó não dispunha de nenhum até 

aquele momento. 

A Biblioteca Pública Estadual, embora tenha nomeado um profissional para a 

direção, não dispõe de nenhum outro profissional habilitado no quadro da Secretaria 

de Cultura ou da Educação que possa dar andamento às atividades de 

desenvolvimento do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, tão fortemente 

incentivadas pela Fundação Biblioteca Nacional. Apenas para garantir o pleno 

funcionamento da Biblioteca Pública Estadual - BPE eram necessários, no mínimo, 

14 profissionais. Em recente trabalho de alunas do Curso de Especialização em 

Administração e Gerência de Serviços de Informação, ofertado pela UFAL, 

constataram-se a precariedade do funcionamento de 14 bibliotecas públicas dos 

principais municípios alagoanos, entre as 37 cadastradas pela BPE. Nenhuma delas 

contava com profissional habilitado o que acarreta sérios prejuízos, inclusive a 

incapacidade de beneficiar-se de recursos financeiros em projetos do Governo 

Federal. 

A Escola de Ciências Médicas e o Centro de Estudos Superiores de Maceió - 

CESMAC, embora possuam bibliotecas, não dispunham de profissionais habilitados 

que podiam garantir a atuação de suas instituições nas áreas mais avançadas da 

oferta de serviços e participação nas redes de informação; da mesma forma a recém 

criada Universidade Estadual, com as unidades de Arapiraca e Santana do Ipanema. 

Este quadro comprometia seriamente o funcionamento de cursos superiores em 

Alagoas, considerando-se que, em todo o processo de reconhecimento e avaliação 

de cursos realizados pelo MEC, a situação das bibliotecas é importante quesito. Isto 

sem contar as inúmeras solicitações que eram feitas aos profissionais em atividade 

para atender necessidades específicas de entidades como fundações, usinas, 

escolas, hospitais e todo tipo de instituições que necessitavam organizar, 

disponibilizar, preservar suas informações, coleções, documentos. 

A este mercado que poderíamos chamar “tradicional” para os serviços 

bibliotecários vem somar-se às novas possibilidades, os “mercados emergentes” 
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para os profissionais da informação, como especialistas, gestores e produtores de 

bases de dados, criadores de produtos de informação para fins específicos. 

Portanto, dentro dessa realidade, do país e do estado, o profissional 

tradicionalmente definido como “guardião do saber”, o Bibliotecário hoje é encarado 

como um dos profissionais com perfil mais adequado a desenvolver produtos e 

serviços de informação, capazes de contribuir com a socialização do saber, a 

construção da cidadania e o avanço da ciência e da tecnologia como recursos 

fundamentais para o desenvolvimento integral da sociedade. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DO CURSO 
 

A oferta do Curso de Biblioteconomia na UFAL se coloca como alternativa 

viável, voltada para o futuro, no sentido de resgatar os serviços bibliotecários 

incipientes e, ao mesmo tempo, avançar as fronteiras para atuação competente na 

sociedade da informação, contribuindo para superar as mais adversas situações que 

atingem o Estado de Alagoas. Este novo projeto configura-se como proposta 

relevante e significativa para o papel que a UFAL representa no ambiente regional: 

produzir conhecimento, formar profissionais que promovam o desenvolvimento 

social, resgatando a fragilidade da área de informação e documentação em Alagoas 

e avançando sua atuação no contexto nacional. 

A concepção que norteia este projeto contempla a formação básica do 

bibliotecário para organizar e gerir unidades e serviços de informação, produzir 

conhecimentos, preparando-o para atuar de forma competente no apoio às 

atividades de ensino, pesquisa, cultura, lazer, gestão da informação e tomada de 

decisões, infra-estrutura para ciência e tecnologia em ambientes em constante 

mudança e competitividade. 

O Bibliotecário, visto como um dos profissionais da informação com maior 

potencial de influência nos processos de geração, disseminação, recuperação, 

gerenciamento, conservação e utilização do conhecimento, tem decisiva função a 

desempenhar, desde o apoio às iniciativas no processo educacional básico até a 
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utilização das mais avançadas tecnologias para agilizar os processos informacionais, 

extrapolando os suportes e a localização como meio de acesso. 

Como instituição formadora, cabe à Universidade prover a capacitação de 

indivíduos que possam atuar eficazmente neste processo, gerando novas 

possibilidades de avanço do conhecimento em área estratégica para o 

desenvolvimento do mundo moderno. Portanto, o Curso de Biblioteconomia na 

UFAL, fundamenta-se nos princípios básicos da indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, configurando-se em currículo capaz de enfrentar dois 

desafios importantes: 

a) O imperativo tecnológico que vem apresentando ou forçando, conforme 

Saracevic5, o desenvolvimento e a aplicação de uma crescente gama de 

produtos e serviços de informação; 

b) Dar respostas a uma realidade regional, que apresenta altas taxas de 

analfabetismo. Neste sentido, as bibliotecas públicas, escolares e 

especializadas desempenham papel fundamental de apoio a programas 

de alfabetização e educação continuada de grupos sociais. 

                                                           
5 Saracevic. op.cit p.19 
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33  PPEERRFFIILL  DDOO  EEGGRREESSSSOO  

A atual proposta do curso de Biblioteconomia defende como base teórica a 

Ciência da Informação, com conteúdos de fundamentação geral, aliados aos 

conteúdos específicos de modo a possibilitar a formação de um perfil comum e um 

perfil específico.  

O Perfil Comum define que um profissional com espírito crítico, domínio das 

práticas essenciais de produção e difusão do conhecimento, suprir demandas 

relativas ao seu campo de atuação, trabalhando em unidades de informação como 

espaços onde se praticam a reflexão, a pesquisa e a produção do conhecimento.  

Enquanto que o Perfil Específico define ser o bibliotecário um profissional 

qualificado para interagir com o processo de transferência da informação, da 

geração ao uso, e dos registros do conhecimento, participando da interpretação 

crítica da realidade social. 
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44  HHAABBIILLIIDDAADDEESS,,  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS,,  AATTIITTUUDDEESS  

A formação do bibliotecário supõe o desenvolvimento de determinadas 

competências e habilidades e o domínio dos conteúdos da Biblioteconomia, 

agrupados em categorias gerais e específicas. 

 

4.1 GERAIS 

• Gerar produtos a partir dos conhecimentos adquiridos e divulgá-los; 

• Formular e executar políticas institucionais; 

• Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos; 

• Utilizar racionalmente os recursos disponíveis; 

• Desenvolver e utilizar novas tecnologias; 

• Traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidades nas 

receptivas áreas de atuação; 

• Desenvolver atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, 

dirigir, assessorar, prestar consultoria, realizar perícias e emitir laudos 

técnicos e pareceres; 

• Responder a demandas sociais de informação produzidas pelas 

transformações tecnológicas que caracterizam o mundo contemporâneo. 

 

4.2 ESPECÍFICAS 

• Interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e uso 

da informação, em todo e qualquer ambiente; 

• Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar recursos e 

produtos de informação; 

• Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza; 
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• Processar a informação registrada em diferentes tipos de suporte, 

mediante a aplicação de conhecimentos teóricos e práticos de coleta, 

processamento, armazenamento e difusão da informação; 

• Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, transferência e 

uso da informação.  

Ainda segundo as Diretrizes Curriculares para o curso de Biblioteconomia, 

tais habilidades e competências deverão preparar o profissional para enfrentar com 

proficiência e criatividade os problemas de sua prática profissional; produzir 

conhecimentos, refletir criticamente sobre a realidade que os envolve; buscar 

aprimoramento contínuo e observar padrões éticos de conduta. Os egressos 

deverão ser capazes de atuar junto a instituições e serviços que demandem 

intervenções de natureza e alcance variados: bibliotecas, centros de documentações 

ou informação, centros culturais, serviços ou redes de informação, órgãos de gestão 

do patrimônio cultural etc.  
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5 CONTEÚDOS/ MATRIZ CURRICULAR 

5.1 ESTRUTURA DO CURSO BIBLIOTECONOMIA 

O Curso de Biblioteconomia tem estrutura curricular formada por 31 (trinta e 

uma) disciplinas obrigatórias, 08 (oito) disciplinas eletivas e 01 (um) Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC, organizadas como atividades da Parte Fixa e; Atividades 

da Parte Complementar, qual seja: 

Parte fixa 

• Disciplinas obrigatórias 

• Estágio Curricular Obrigatório 

• Disciplinas eletivas 

• Trabalho de Conclusão de Curso 

Parte Complementar 

• Atividades Complementares 

Além das atividades acadêmicas que compõem as partes fixa e 

complementar, o Curso deverá implantar programas de pesquisa e extensão, 

visando envolver os alunos e professores nessas atividades de forma integrada e 

interdisciplinar. Faz-se necessário destacar que atualmente o Curso de 

Biblioteconomia dispõem de projeto de extensão, se fazendo necessário o 

desenvolvimento de projeto de pesquisa. 

 

5.2 DISCIPLINAS DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

As disciplinas do Curso de Biblioteconomia foram ajustadas às diretrizes 

curriculares do MEC e ao regime semestral, sendo os seus conteúdos distribuídos 

em conteúdos de formação geral , destinadas a oferecer referências cardeais 
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externas aos campos de conhecimento próprios da Biblioteconomia; e em conteúdos 

de formação específica , tal como descritos abaixo: 

Fundamentos Teóricos da Biblioteconomia e da Ciênci a da Informação 

• História da Cultura e dos Registros do Conhecimento 

• Introdução à Biblioteconomia e Ciência da Informação 

• Biblioteca e Sociedade Brasileira 

• Métodos e Técnicas de Pesquisa 

• História do Pensamento Científico 

• Seminário de Integração em Biblioteconomia e Ciência da Informação 

(eletiva) 

• Semiótica da Informação (eletiva) 

• Introdução à Lógica (eletiva) 

Organização, Processamento e Tratamento da Informaç ão 

• Análise da Informação I 

• Análise da Informação II 

• Representação Temática I e II 

• Representação Descritiva I e II 

• Informação Documental e Histórica (eletiva) 

• Técnicas de Preservação e Restauração de Documentos (eletiva) 

Recursos e Serviços de Informação 

• Fontes e Disseminação da Informação I e II 

• Formação e Desenvolvimento de Coleções I e II 

• Leitura e Biblioteca (eletiva) 

• Biblioteca e Ação Cultural (eletiva) 

• Editoração (eletiva) 

Gestão de Unidades e Serviços de Informação 

• Administração de Unidades da Informação 

• Planejamento e Gestão de Serviços da Informação  

• Unidades de Informação Públicas, Escolares e Especializadas 
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• Estudos de Usuários e de Necessidades de Informação I  

• Estudo de Usuário e de Necessidades de Informação II 

• Políticas Regionais de Informação e Cultura 

• Políticas de Informação Política, Tecnológica e Empresarial 

• Economia da Informação (eletiva) 

• Seminários sobre Empreendedorismo (eletiva) 

• Marketing Aplicado à Biblioteconomia e Ciência da Informação (eletiva) 

Tecnologia da Informação 

• Introdução à Informática 

• Informática Aplicada à Biblioteconomia I e II 

• Tecnologia de Disseminação da Informação 

• Sistemas de Informação e Internet (eletiva) 

• Informação e Processos Tecnológicos (eletiva) 

Disciplinas de Fundamentação Geral 

• Língua portuguesa 

• Formação Social, Econômica e Política do Brasil 

• Inglês Instrumental I 

• Inglês Instrumental II 

• Teoria da Comunicação (eletiva) 

• Informação e Cidadania (eletiva) 

• Literatura Brasileira (eletiva) 

• Literatura Universal (eletiva) 

• História e Cultura de Alagoas (eletiva) 

• História da Arte (eletiva) 

• Espanhol Instrumental (eletiva) 

• Francês Instrumental (eletiva) 

• Introdução à Lógica (eletiva) 

O Estágio I, o Estágio II e o Trabalho de Conclusão de Curso integram todos 

os Setores de Estudo. Essa adaptação curricular ao regime semestral acarretou, 

neste momento, apenas a subdivisão das disciplinas que continham carga horária de 
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120 (cento e vinte) horas aulas e a diminuição da carga horária das disciplinas 

eletivas para 60 (sessenta) horas aulas. 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC passa a ser um componente 

obrigatório curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Biblioteconomia, conforme 

a Resolução no 25/2005 – CEPE, de 26 de outubro de 2005, não se constituindo 

como disciplina, não tendo, portanto, carga horária fixa semanal, mas uma carga 

horária geral de 120 (cento e vinte) horas que será computada para a integralização 

do Curso. Além disso, sua elaboração dar-se-á a partir do quinto semestre, sob a 

responsabilidade de um coordenador/supervisor. 
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66  OORRDDEENNAAMMEENNTTOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  

O Curso de Biblioteconomia está vinculado ao Instituto de Ciências Humanas, 

Comunicação e Artes – ICHCA da UFAL, sendo estruturado em 8 (oito) semestres – 

duração mínima – e no máximo 12 (doze) semestres, para integralização do 

currículo escolar, somando uma carga horária total de 2.900 (duas mil e novecentas) 

horas/aula. 

Além disso, serão desenvolvidos em cada semestre, projetos integradores 

com a finalidade de estabelecerem relações interdisciplinares entre as disciplinas 

ofertadas. 

 

6.1 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS 

 

PERÍODO I 
DISCIPLINA CH  PRÉ-REQUISITOS 

Introdução à Biblioteconomia e à Ciência da Informação 80  

Língua Portuguesa 80  

Inglês Instrumental I 60  

Introdução à Informática 80  

Eletiva 60  

TOTAL 360  

 

 

PERÍODO II 
DISCIPLINA CH  PRÉ-REQUISITOS 

História do Pensamento Científico 80  

Formação Social, Econômica e Política do Brasil 80  

Informática Aplicada à Biblioteconomia I 60 Introdução a 
Informática I 

Inglês Instrumental II 60 Inglês Instrumental I  

Eletiva 60  

TOTAL 340  
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PERÍODO III 

DISCIPLINA CH  PRÉ-REQUISITOS 

Informática Aplicada à Biblioteconomia II 60 Informática aplicada a 
Biblioteconomia I 

Representação Temática I 60 Introdução à 
Biblioteconomia 

Representação Descritiva I 60 Introdução à 
Biblioteconomia 

História da Cultura e dos Registros do Conhecimento 80  

Eletiva  60  

TOTAL 320  

 

PERÍODO IV 
DISCIPLINA CH PRÉ-REQUISITOS 

Análise da Informação I 60 Introdução à 
Biblioteconomia e 
Ciência da 
Informação 

Representação Temática II 60 Representação 
Temática I 

Representação Descritiva II 60 Representação 
Descritiva I 

Estudos de Usuários e Necessidades de Informação I 60 Introdução à 
Biblioteconomia e 
Ciência da 
Informação 

Eletiva 60  

TOTAL 300  

 

PERÍODO V 
DISCIPLINA CH PRÉ-REQUISITOS 

Formação e Desenvolvimento de Coleções I 60 Estudos de Usuários 
e Necessidades de 
Informação I 

Fontes e Disseminação da Informação I 60 Estudos de Usuários 
e Necessidades de 
Informação I 
Informática Aplicada à 
Biblioteconomia 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 80  

Administração de Unidades de Informação 80 Estudos de Usuários 
e Necessidades de 
Informação I 

Eletiva 60  

TOTAL 340  
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PERÍODO VI 
DISCIPLINA CH PRÉ-REQUISITOS 

Estudo de Usuários e Necessidades de Informação II 60 Estudos de Usuários 
e Necessidades de 
Informação I 

Formação e Desenvolvimento de Coleções II 60 Formação e 
Desenvolvimento de 
Coleções I 

Fontes e Disseminação da Informação II 60 Fontes e 
Disseminação da 
Informação I 

Planejamento e Gestão de Serviços de Informação 80 Administração de 
Unidades de 
Informação 

Eletiva 60  

TOTAL 320  

 

PERÍODO VII 
DISCIPLINA CH PRÉ-REQUISITOS 

Políticas Regionais de Informação e Cultura 60  

Políticas de Informação Científica, Tecnológica e 
Empresarial 

60  

Tecnologias de Disseminação da Informação 60 Informática Aplicada 
à Biblioteconomia 

Estágio I 120 Representação 
Descritiva I e II 
Representação 
Tema tica I e II 

Eletiva 60  

TOTAL 360  

 

PERÍODO VIII 
DISCIPLINA CH PRÉ-REQUISITOS 

Unidades de Informação Públicas, Escolares e 
Especializadas 

60 Estudos de Usuários 
e Necessidades de 
Informação I 

Análise da Informação II 60 Análise da 
Informação I 

Estágio II 120 Representação 
Descritiva I e II 
Representação 
Tema tica I e II 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 120 Métodos e Técnicas 
de Pesquisa 

Eletiva 60  

TOTAL 420  
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6.1.1 Disciplinas Obrigatórias: 

 

 

1. ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO – 80 hor as 

Teoria geral da administração. Funções da administração. Gestão administrativa. 

Gestão de pessoal. Administração financeira. Processos de tomada de decisão, 

motivação e liderança em unidades de informação. Planejamento, conceito e etapas. 

Planejamento de unidades, serviços e produtos de informação. Elaboração, análise 

e financiamento de projetos.  

Bibliografia 

BARBALHO, Célia Regina Simonetti. Planejamento estratégico: para unidades de 
informação. São Paulo: Polis/APB, 1995 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração dos novos tempos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999 

HALL, Richard H. Organizações: estruturas e processo. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Prentice Hall, 1984 

MACIEL, Alba Costa; MENDONÇA, Marília Alvarenga Rocha. Bibliotecas como 
organizações. Rio de Janeiro: Interciência, 2000 

MARTINS, Myriam Gusmão de. Planejamento bibliotecário: para alunos de 
graduação em biblioteconomia. São Paulo: Pioneira, 1980 

 

2. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO I – 60 horas 

Linguagens natural e documentária: conceituação e tipologia. Técnicas de leituras, 

indexação e resumos. A interdisciplinariedade na análise documentária. 

Bibliografia 

LANCASTER, F. W. Indexação e resumos : teoria e prática. Brasília: Briquet de 
Lemos, 1973.  

KREMER, J. A necessidade de se conhecer o assunto para classificar corretamente: 
especialização. In: CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE CLASSIFICAÇÃO 
BIBLIOGRÁFICA, Rio de Janeiro: IBICT, [1976?]. v. 1 p. 425-429 

CINTRA, Ana Maria et al. Para entender as linguagens documentárias . 2. Ed. 
Ver. E ampl. São Paulo: Polis, 2000. 

FOSKETT, Antony Charles. A Abordagem temática da informação . São Paulo: 
Briquet de Lemos, 1973. 

CESARINO, M. A N. Sistemas de recuperação da informação . Rev. Esc. 
Bibliotecon. UFMG, Belo Horizonte, v. 14, n.2, p. 157-168, set. 1985. 
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3. ANÁLISE DA INFORMAÇÃO II – 60 horas 

Interdisciplinariedade na análise da informação. A contribuição da lingüística. 

Experiência de indexação automática. Serviços de processamento da informação. 

Bibliografia 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12676: Métodos para 
análise de documentos: determinação de seus assuntos e seleção de termos de 
indexação. Rio de Janeiro. 1992. 

________. NBR 6028: Resumos. Rio de Janeiro. 1996. 

CAMPOS, A. Linguagens documentárias . Rev. Bibliotecon. Brasília, v.14, n. 1, p. 
85-88, jan./jun. 1986. 

ROBREDO, J. A indexação automática de textos : o presente já entrou no futuro. 
In: Machado, U. D. (Ed.)  

________; CUNHA, Murilo B. da. Documentação de hoje e de am anhã: uma 
abordagem informatizada da Biblioteconomia e dos sistemas de informação. 2. Ed. 
Brasília: Ed. Do autor, 1986. 

 

4. ESTÁGIO I – 120 horas 

Atividades supervisionadas de iniciação profissional em bibliotecas, unidades de 

informação e similares. 

5. ESTÁGIO II – 120 horas 

Atividades supervisionadas de iniciação profissional em bibliotecas, unidades de 

informação e similares. 

6. ESTUDOS DE USUÁRIOS E DE NECESSIDADES DE INFORMA ÇÃO I – 60 horas 

A informação como processo social. Estudo do usuário real e potencial. Estudo de 

usuário: evolução histórica, objetivos e metodologia. Perfis de usuários. 

Metodologias e técnicas de elaboração de programas de treinamento de usuários no 

uso de bibliotecas, de fontes de informação e na normalização do trabalho 

intelectual. Avaliação dos programas de educação e treinamento. 

 

Bibliografia 

Figueiredo, Nice Menezes de. Avaliação de coleções de referência nas 
bibliotecas. Brasília: ABDF, 1997. 
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________. Metodologia para promoção do uso da informação, téc nicas 
aplicadas particularmente em bibliotecas universitá rias e especializadas. São 
Paulo: Nobel, 1991.  

________. Estudos de usuários da informação. Brasília: IBICT, 1994. 

Furnival, Anadne Chloé. A participação de usuários no desenvolvimento de 
sistemas de informação. In: Ciência da Informação, V.25, N.2, 1996.  

Guinchat, Claire, Menon, Michel. Introdução geral às ciências e técnicas da 
informação e documentação. Brasília: IBICT, 1994. 

 

7. ESTUDOS DE USUÁRIOS E DE NECESSIDADES DE INFORMA ÇÃO II – 60 horas 

Fatores sócio-econômicos que interferem no uso da informação. Estudos de uso e 

de necessidades de informação. Estudos de impacto da informação em grupos 

sociais. A necessidade de informação como área de pesquisa e base para o 

desenvolvimento de serviços e produtos de informação. 

 

Bibliografia 

ARAÚJO, J. G. Estudo e treinamento de usuários: estudo teórico. In: JORNADA 
SUL-RIO-GRANDENSE DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 1980, Porto 
Alegre. Anais... Porto Alegre, 1980. p. 13-25. 

BETIOL, Eugênia Maranhão. Necessidade de informação: uma revisão. Rev. 
Biblioteconomia de Brasília . Brasília, v. 18, n. 1, p. 56-69, jan./jun. 1990. 

CAMPOS, C. M.; MAGALHÃES, M. Helena de Andrade. Treinamento de usuários de 
bibliotecas universitárias: o curso da Universidade Federal de Minas Gerais. Rev. 
Biblioteconomia de Brasília.  Brasília, v. 10, n. 2, p. 5-19, jul./dez. 1992. 

FIGUEIREDO, Nice. Estudo de uso e usuários da informação.  Brasília: IBICT, 
1994. 

KREMER, Jannnette Marguerith. A técnica do incidente crítico. Rev. da Escola de 
Biblioteconomia da UFMG.  Belo Horizonte, v. 9, n. 2, p. 165-176, set. 1980. 

PARADIGMAS modernos da ciência da Informação. São Paulo: Polis, APB, 1999.  

 

8. FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES I – 60 ho ras 

Processo de informação e políticas de desenvolvimento de coleções. Conceitos e 

objetivos. Fatores que afetam a formação e o desenvolvimento de coleções em 

bibliotecas. Seleção, aquisição e descarte. Avaliação de coleções. 

Bibliografia 
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ANDRADE, DIVA; VERGUEIRO, Waldomiro. Aquisição de materiais de 
informação . Brasília: Briquet de Lemos, 1996. 118 p. 

FIGUEIREDO, Nice Menezes de. Avaliação da coleção de referencia nas 
bibliotecas . Brasília: Thesaurus, 1997. 237 p. 

________. Desenvolvimento de Coleções . Rio de Janeiro: Rabiskus, 1993. 184 p. 

VERGUEIRO, Waldomiro. Desenvolvimento de Coleções . São Paulo: Polis, APB, 
1989 95 p. 

VERGUEIRO, Valdomiro. Seleção de Materiais de informação . Brasília: Briquet de 
Lemos livros, 1995. 110 p. 

 

9. FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES II – 60 h oras 

Processo de informação e políticas de desenvolvimento de coleções. Conceitos e 

objetivos. Fatores que afetam a formação e o desenvolvimento de coleções em 

bibliotecas. Seleção, aquisição e descarte. Avaliação de coleções. 

Bibliografia 

ANDRADE, DIVA; VERGUEIRO, Waldomiro. Aquisição de materiais de 
informação . Brasília: Briquet de Lemos, 1996. 118 p. 

FIGUEIREDO, Nice Menezes de. Avaliação da coleção de referencia nas 
bibliotecas . Brasília: Thesaurus, 1997. 237 p. 

________. Desenvolvimento de Coleções . Rio de Janeiro: Rabiskus, 1993. 184 p. 

VERGUEIRO, Waldomiro. Desenvolvimento de Coleções . São Paulo: Polis, APB, 
1989 95 p. 

VERGUEIRO, Valdomiro. Seleção de Materiais de informação . Brasília: Briquet de 
Lemos livros, 1995. 110 p. 

 

10. FONTES E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO I – 120 hor as 

Evolução e tendências do serviço de referência. Fontes de informação gerais e 

especializadas, impressas e eletrônicas. Fontes utilizadas para seleção da 

informação. O contexto da produção e acesso às fontes de informação geral no 

Brasil. Características, uso e critérios de avaliação dos diversos tipos de fontes de 

informação, gerais e especializadas. Técnicas de disseminação da informação. 

Serviços e produtos de disseminação da informação. Avaliação de serviços e 

produtos de informação. 

Bibliografia 

CAMPELLO, B. S., CAMPOS, C. M. Fontes de Informação especializada : 
características e utilização. Belo Horizonte: UFMG?PROED, 1988. 144 p. 
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MASCARENHAS, F. MALINCONICO, P. Informais: a experiência do uso de recursos 
hipertextos na disseminação da informação no SENAI/PE. In: CONGRESSO 
LATINO AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 3 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 19, 
2000, Porto Alegre, Anais … Porto Alegre: ARB, 2000. 1CD ROM 

PLACER, X. Fontes para o estudo da Biblioteconomia e da refere ncia . In: 
________. Técnica de serviço de referencia . Rio de Janeiro: A.B.B. 1968. p. 33-34 

SILVA, V. de S. Reflexos sobre o processo de comunicação em Serviço de 
referencia: interação bibliotecários usuários. In: CONGRESSO LATINO 
AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 3 CONGRESSO 
BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 19, 2000, Porto 
Alegre, Anais … Porto Alegre: ARB, 2000. 1CD ROM 

 

11. FONTES E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO II – 120 ho ras 

Evolução e tendências do serviço de referência. Fontes de informação gerais e 

especializadas, impressas e eletrônicas. Fontes utilizadas para seleção da 

informação. O contexto da produção e acesso às fontes de informação geral no 

Brasil. Características, uso e critérios de avaliação dos diversos tipos de fontes de 

informação, gerais e especializadas. Técnicas de disseminação da informação. 

Serviços e produtos de disseminação da informação. Avaliação de serviços e 

produtos de informação. 

Bibliografia 

CAMPELLO, B. S., CAMPOS, C. M. Fontes de Informação especializada : 
características e utilização. Belo Horizonte: UFMG?PROED, 1988. 144 p. 

MASCARENHAS, F. MALINCONICO, P. Informais: a experiência do uso de recursos 
hipertextos na disseminação da informação no SENAI/PE. In: CONGRESSO 
LATINO AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 3 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 19, 
2000, Porto Alegre, Anais … Porto Alegre: ARB, 2000. 1CD ROM 

PLACER, X. Fontes para o estudo da Biblioteconomia e da refere ncia . In: 
________. Técnica de serviço de referencia . Rio de Janeiro: A.B.B. 1968. p. 33-34 

SILVA, V. de S. Reflexos sobre o processo de comunicação em Serviço de 
referencia: interação bibliotecários usuários. In: CONGRESSO LATINO 
AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 3 CONGRESSO 
BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 19, 2000, Porto 
Alegre, Anais … Porto Alegre: ARB, 2000. 1CD ROM 
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12. FORMAÇÃO SOCIAL, ECONÔMICA E POLÍTICA DO BRASIL  – 80 horas 

O feudalismo e o capitalismo mercantil na Europa e em Portugal - vias de 

desenvolvimento capitalista e o caso brasileiro - etapas da formação social brasileira 

e o surgimento das teorias de modernização. Aspectos da conjuntura social, política 

e econômica do Brasil contemporâneo. 

Bibliografia 

PRADO JUNIOR, Caio. Evolução política do Brasil e outros estudos . Coleção 
Brasil. 7ª Edição. São Paulo: Brasiliense, 1971.  

SODRÉ, Nelson Wernec. Formação histórica do Brasil . 3ª Edição. São Paulo: 
Braisliense, sd.  

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil . 33ª edição. São Paulo: 
Companhia/ Editorial Nacional, 2004.  

FREIRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala : formação da família brasileira sob o 
regime da economia patriarcal. 34ª edição. Rio de Janeiro: Record, 1998.  

FERNANDES, Florestan. Brasil em compasso de espera . São Paulo: EDITORA 
HUCITEC, 1980.  

 

13. HISTÓRIA DO PENSAMENTO CIENTÍFICO – 80 horas 

Introdução ao estudo de perspectivas teóricas e metodológicas das ciências sociais. 

Análise dos modelos explicativos: (1) As ciências sociais na perspectiva do 

positivismo; (2) O neopositivismo a concepção materialista da história. Modelo 

dialético de explicação; (3) Fenomenologia e a crítica das ciências. A hermenêutica. 

Ciência e ideologia. 

Bibliografia 

ALFONSO-GOLDFARD, Ana Maria. O que é história da ciência.  São Paulo: 
Brasiliense, 1997. 

ANDERY, Maria Amália et al. Para compreender a ciência:  uma perspectiva 
histórica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Garamond; São Paulo: EDUC, 2004. 

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico.  Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1996. 

HELLMAN, Hal. Grandes  debates  da ciência:  dez das maiores contendas de todos 
os tempos. São Paulo: UNESP, 1999. 

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas.  5. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2000. 
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14. HISTÓRIA DA CULTURA E DOS REGISTROS DO CONHECIM ENTO – 80 horas 

Conceito de cultura. Evolução dos registros do conhecimento humano. Aspectos das 

tecnologias utilizadas na produção dos vários tipos de suportes do conhecimento, 

tais como: formas de reprodução gráfica, magnética e eletrônica, microfilmagem e 

outros. 

Bibliografia 

LARAIA, Roque de Barros. Antecedentes históricos do conceito de Cultura: O 
desenvolvimento do Conceito de Cultura. In: ________. Um conceito antropológico. 
11 ed. São Paulo: J. Zahar, 1997, 25-53.  

Associação dos Arquivistas Brasileiros. DICIONARIO de Terminologia arquivística . 
São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura, 1996. 

CHATIER, Roger. A aventura das revoluções? In: ________.  A aventura do livro: do 
leitor ao navegador. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998, p. 7-19. 

HOTH, Otávio. Criando papeis : “processo artesanal como linguagem”. São Paulo: 
Suzano de Papel, 1982 [Catalogo]. 

KOSSOY, Boris. Fotografia e historia . In: Fotografia & Historia. @.ed. São Paulo: 
Ateliê Editorial. 

 

15. INGLÊS INSTRUMENTAL I – 60 horas 

Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão da língua inglesa: 

estratégias de leitura. Textos sobre assuntos gerais e específicos da área de 

informação. 

Bibliografia 

DIAS, Reinildes. Reading critically in english . Belo Horizonte: EdUFMG, 1996. 

DUBIN, F.; OLSHTAIN, E. Reading by all means . Addison-Wesley, Publishing 
Company, 1990. 

YORKEY, Richard. Study skills for students English.  2. ed. New York, 
McGrawiHill, 1982. 

ZOZZOLI, Rita. Leitura na sala de aula de língua estrangeira:  o papel da 
gramática. Relatório de Pesquisa do Programa de Pós-Doutorado em Lingüística 
Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL). Capinas, SP, 19991/19992. 

ZUKOWSKI, Faust et al. In context – reading skills for intermediate studen ts of 
english as a secund language.  New York: CBS College Publishing, 1982. 
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16. INGLÊS INSTRUMENTAL II – 60 horas 

Entendimento de textos científicos. Conhecimento da terminologia técnica da área 

de biblioteconomia e ciência da informação. 

Bibliografia 

GRELLET, Françoise. Developing Reading skills:  a practical guide to reading 
comprehension exercises. 110. ed. Cambridge: University Press, 1990. 

MCWHORTER, Kathleen. College reading and study skill . 3. ed. Boston: Little, 
Brown and Company, 1984. 

MOREIRA, Valéria. Vocabulary acquisition and reading strategies.  Resources 
Packege Number IV. São Paulo: Cepril, 1986. 

NUTTALL, Christine. Teaching reading skill in a foreign language.  London: 
Heinemann Educational Books, 1982. 

PAUK , Walter. How to study in college.  3a ed. Boston: Houghton Mifflin Company, 
1984. 

 

17. INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA – 80 horas 

Conceitos básicos sobre computadores. Sistemas operacionais. Interfaces gráficas. 

Pacotes aplicativos. Rede de computadores. Introdução à análise de sistemas e 

banco de dados. Novas tecnologias de informação e de comunicação. 

Bibliografia 

FARRER, Harry et al. Algoritmos estruturados.  Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

________. Pascal Estruturado.  Rio de Janeiro: LTC, [19--]. 

 

18. INFORMÁTICA APLICADA À BIBLIOTECONOMIA I e II –  60 horas 

Infra-estrutura de redes de comunicação de dados. Protocolos de comunicação e 

transferência de dados. Oficina de redes. Treinamento em linguagem HTML e 

software para produção de sites. Documentos eletrônicos. 

Bibliografia 

DAVIS, William S. Análise de projeto de sistemas:  uma abordagem estruturada. 
Rio de Janeiro: LTC, 1976. 

FARRER, Harry et al. Algoritmos estruturados.  Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

SANTOS, Aldemar Araújo. Informática para empresa.  São Paulo: Atlas, 1998. 
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19. INFORMÁTICA APLICADA À BIBLIOTECONOMIA II – 60 horas 

Infra-estrutura de redes de comunicação de dados. Protocolos de comunicação e 

transferência de dados. Oficina de redes. Treinamento em linguagem HTML e 

software para produção de sites. Documentos eletrônicos. 

Bibliografia 

DAVIS, William S. Análise de projeto de sistemas:  uma abordagem estruturada. 
Rio de Janeiro: LTC, 1976. 

FARRER, Harry et al. Algoritmos estruturados.  Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

SANTOS, Aldemar Araújo. Informática para empresa.  São Paulo: Atlas, 1998. 

 

20. INTRODUÇÃO À BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFOR MAÇÃO – 80 horas 

A Ciência da Informação como disciplina social. Fundamentos teóricos da Ciência da 

Informação. A natureza interdisciplinar da Ciência da Informação e sua interação 

com a Biblioteconomia, Documentação, e Arquivologia. Posição da Biblioteconomia 

e Ciência da Informação no universo dos conhecimentos e no contexto da sociedade 

da informação. Evolução dos conceitos de biblioteca: do livro à informação. A 

Biblioteconomia e a Ciência da Informação no Brasil e no mundo. O bibliotecário e o 

profissional da informação: formação e atuação. 

Bibliografia 

COSTA, Ana Rita et al. Orientações metodológicas para trabalhos acadêmicos . 
Maceió: EDUFAL, 2004. 

DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. São Paulo: 
Ática, 2003. 

FONSECA, Edson Nery da. A Biblioteconomia brasileira no contexto mundial. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1979. 

FONSECA, Edson Nery. Introdução à biblioteconomia.  São Paulo: Pioneira, 1992. 

FREIRE, Paulo. Considerações em torno do ato de estudar. In: A ação cultural para 
a liberdade e outros escritos. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 

 

21. LÍNGUA PORTUGUESA – 80 horas 

Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão da língua 

portuguesa: estratégias de leitura. Textos sobre assuntos gerais e específicos da 

área de informação. 
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Bibliografia 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna.  2. ed. Rio de Janeiro, FGV, 
1986. 

KAUFMAN, Ana Maria; RODRIGUEZ, Maria Elena. Escola, leitura e produção de 
textos.  Porte Alegre: Artes Médicas, 1995. 

KLEIMAN, Ângela. Texto  e leitor . Campinas: Pontes, 1989. 

KOCK, Igedore V. A inter-ação pela linguagem.  São Paulo: Contexto, 1992.  

PLATÃO; FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação.  São Paulo: Ática, 
1995. 

22. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA – 80 horas 

Metodologia da pesquisa científica. Perspectivas teórico-metodológicas das ciências 

sociais. A pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação. O processo de 

pesquisa. Etapas de elaboração e execução do projeto de pesquisa. Normalização 

do trabalho científico.  

Bibliografia 

BRANDÃO, Carla Rodrigues. Pesquisa participante.  4. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994. 

BOOTH. W. C. COLOMB, G. G., WILLIAMS, J. M. A arte da pesquisa. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 351 p. Ferramentas.  

FROTA, Teresa Maria. O objeto das metodologias qualitativas. In: Metodologia 
qualitativa na sociologia.  Petrópolis: Vozes, 1999. 

GAJARDO, Marcela. A pesquisa participante na América Latina.  São Paulo: 
Brasiliense, 1986. 

GORDO, Alice Beatriz da Silva. O pesquisador, o problema da pesquisa, a escolha 
de técnicas: algumas reflexões. In: Reflexões sobre pesquisa sociológica.  4. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1995. 224 p. 

23. PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO  – 80 horas  

Planejamento e implementação de sistemas de informação. Administração de 

recursos. Custos de produtos e serviços. Informação para tomada de decisão. 

Marketing em serviços de informação. Avaliação de serviços de informação. 

Bibliografia 

AMARAL, Sueli Angélica do. Marketing : abordagem em unidades de informação. 
Thesaurus: Brasília, 1998. 254p.  

ARAÚJO, Luís Cesar de. Organização e Métodos: integrando o comportamento, 
estrutura, estratégia e tecnologia. São Paulo: Atlas, 1989.  
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CARVALHO, Maria Carmem Romcy de. Estabelecimento de padrões para 
bibliotecas universitárias . Fortaleza: Edições UFC; Brasília: ABDF, 1981. 72p.  

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 
nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999.  

________. Introdução à Teoria geral da administração. São Paulo: McGraw-Hill 
do Brasil, 1991 

 

24. POLÍTICAS REGIONAIS DE INFORMAÇÃO E CULTURA – 6 0 horas 

Políticas e sistemas de informação no Estado de Alagoas. O papel do Estado e da 

sociedade civil na construção e preservação da cultura. Políticas de incentivo à 

cultura no Brasil em Alagoas. 

Bibliografia 

ALMEIDA FILHO, Agassiz. Globalização e identidade cultura . São Paulo: Cone 
Sul, 1998. 151 p. 

KLEYMEYER, Charles D. Tradições culturais e conservação de base 
comunitária . File: //A\conservação cultural.htm. 20/08/98. 

BOURDIEU, Pierre. Contrafogos : táticas para enfrentar a invasão neoliberal. 
Tradução Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 151 p. 

________. Contrafogos 2 : por um movimento social europeu. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2001. 115 p. 

CALDAS, Waldenyr. Cultura . 4. ed. Rio de Janeiro: Global Editora, 1991. 94 p. 

 

25. POLÍTICAS DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA  E EMPRESARIAL 

 – 60 horas 

O papeI da informação nos diferentes contextos sociais. Relação entre ciência, 

Estado e sociedade da informação. Implicação das políticas nacionais no 

planejamento e desenvolvimento de serviços de informação científica, tecnológica, 

em empresas e negócios. 

Bibliografia 

DIAS, Maria Matilde Kronka e Belluzzo, R. C. B. Gestão da Informação e 
Tecnologia  sob ótica do Cliente . Bauro, SP: EDUCS, 2003. 

SOUZA, H. G. de etal. Política Científica . São Paulo: Perspectiva, 1972 – Coleções 
debates, 65. 

KUHN, Thomas S. A. Estrutura das Revoluções Científicas. SP: Perspectiva, 
2001, 6ª ed. Coleções Debates. 
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SAGATI, Francisco R. Tecnologia, Planejamento e Desenvolvimento autônomo . 
SP: Perspectiva, 1986 – Coleções Debates. 

SCHWARTZ, Simon. Um espaço para a Ciência : a formação da comunidade 
cientifica no Brasil. Brasília: CNPQ, 2001, 357p. 

 

26. REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA I – 60 horas 

Sistemas de recuperação da informação: conceitos, tipologia e estrutura. Sistemas 

de classificação: conceituação e tipologia. Estudo e aplicação de sistemas de 

classificação. Sistemas manuais e automatizados de recuperação da informação. 

Tesauros. Avaliação de sistemas de informação. 

Bibliografia 

BARBOSA, Alice Principe. Classificação facetada . Ciência da Informação, Rio de 
Janeiro, v. 1, n.2, p. 73-81, 1972.  

BARBOSA, Alice Principe. Teoria e prática dos sistemas de classificação  
bibliográfica. Rio de Janeiro: IBBD, 1969, 441p.  

DEWEY, Melvil. Sistema de Classificación Decimal de Dewey . 20. ed. 4. v.  

MENDES, Edilze Bonavita Martins. Visão panorâmica dos principais sistemas de  
classificação bibliográfica . Campinas: PUCCAMP/FABI, 1995. FABI textos 
Didáticos, 2. 84p.  

UDC CONSORTIUM. Cassificação Decimal Universal : Edição padrão internacional 
em língua portuguesa. Brasília: IBICT, 1997. 2v. 

 

27. REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA II – 60 horas 

Sistemas de recuperação da informação: conceitos, tipologia e estrutura. Sistemas 

de classificação: conceituação e tipologia. Estudo e aplicação de sistemas de 

classificação. Sistemas manuais e automatizados de recuperação da informação. 

Tesauros. Avaliação de sistemas de informação. 

Bibliografia 

BARBOSA, Alice Principe. Classificação facetada . Ciência da Informação, Rio de 
Janeiro, v. 1, n.2, p. 73-81, 1972.  

BARBOSA, Alice Principe. Teoria e prática dos sistemas de classificação  
bibliográfica. Rio de Janeiro: IBBD, 1969, 441p.  

DEWEY, Melvil. Sistema de Classificación Decimal de Dewey . 20. ed. 4. v.  

MENDES, Edilze Bonavita Martins. Visão panorâmica dos principais sistemas de  
classificação bibliográfica . Campinas: PUCCAMP/FABI, 1995. FABI textos 
Didáticos, 2. 84p.  
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UDC CONSORTIUM. Cassificação Decimal Universal : Edição padrão internacional 
em língua portuguesa. Brasília: IBICT, 1997. 2v. 

 

28. REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA I – 60 horas 

Processamento dos diversos tipos de materiais bibliográficos. Catálogos: 

conceituações e funções. Códigos de catalogação. Sistemas automatizados de 

catalogação. Descrição física, organização, tratamento e conservação de materiais 

especiais. 

Bibliografia 

ANDRADE, Diva, VERGEIRO, Waldomiro. Aquisição de materiais de informação . 
Brasília; Briquet de Lemos Livros, 1996. 118p. 

CARVALHO, Maria Carmen Romcy de. Estatísticas e padrões para o planejamento e 
a avaliação de bibliotecas universitárias. Brasília: MEC/SESU/PNB, 1995. 

FIGUEIREDO, Nice Menezes de. Avaliação da coleção de referências nas  
Bibliotecas . Brasília: Thesaurus, 1997. 237 p.  

________. Desenvolvimento e avaliação de coleções . Rio de Janeiro: Rabiskus, 
1993. 184p.  

________. Novas Tecnologias : impacto sobre a formação de coleções. 
Perspectivas em Ciência da informação, Belo Horizonte: v. 1, n.2, p. 245-254, jul. 
dez. 1996. 

 

29. REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA II – 60 horas 

Processamento dos diversos tipos de materiais bibliográficos. Catálogos: 

conceituações e funções. Códigos de catalogação. Sistemas automatizados de 

catalogação. Descrição física, organização, tratamento e conservação de materiais 

especiais. 

Bibliografia 

ANDRADE, Diva, VERGEIRO, Waldomiro. Aquisição de materiais de informação . 
Brasília; Briquet de Lemos Livros, 1996. 118p. 

CARVALHO, Maria Carmen Romcy de. Estatísticas e padrões para o planejamento e 
a avaliação de bibliotecas universitárias. Brasília: MEC/SESU/PNB, 1995. 

FIGUEIREDO, Nice Menezes de. Avaliação da coleção de referências nas  
Bibliotecas . Brasília: Thesaurus, 1997. 237 p.  

________. Desenvolvimento e avaliação de coleções . Rio de Janeiro: Rabiskus, 
1993. 184p.  
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________. Novas Tecnologias : impacto sobre a formação de coleções. 
Perspectivas em Ciência da informação, Belo Horizonte: v. 1, n.2, p. 245-254, jul. 
dez. 1996. 

 

30. TECNOLOGIAS DE DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO – 60 horas 

A tecnologia da informação como recurso para organização e disseminação da 

informação. Conceitos básicos de bases de dados. Geração, uso e disseminação de 

bases de dados. Aplicativos e metodologias específicas. Formatos de intercâmbio. 

Sistemas de recuperação de base de dados. Automação de serviços e produtos. 

Análise de softwares para automação de bibliotecas. Redes e sistemas de 

informação. 

Bibliografia 

CÔRTE, Adelaide R. et al. Avaliação de softwares para bibliotecas e arquivos . 2. 
ed. São Paulo: Polis, 2002. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência:  o futuro de pensamento na era da 
informática. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 

LUBISCO, Nídia M. L.; BRANDÃO, Lídia M. B. (org). Informação e informática.  
Salvador: EdUFBA, 2000. 

ROBREDO, Jaime; CUNHA, Murilo Bastos da. Comunicação de hoje e de 
amanhã:  uma abordagem informatizada da Biblioteconomia e dos sistemas de 
informação. São Paulo: Global, 2004. 

ROWLEY, Jennifer. A biblioteca eletrônica.  Brasília: Briquet de Lemos, 2003. 

 

 

31. UNIDADES DE INFORMAÇÃO PÚBLICAS, ESCOLARES E ES PECIALIZADAS 
 – 60 horas 

Serviços e atividades de informações públicas, escolares e especializadas e sua 

relação com a educação, cultura e transformações sociais. O ambiente informativo e 

recursos das unidades de informação em escolas, órgãos do governo, indústrias, 

empresas, negócios. Unidades de informação especializadas: serviços e atividades 

em instituições públicas, não governamentais e privadas. 

Bibliografia 

A BIBLIOTECA pública: administração, organização, serviços. Fundação Biblioteca 
Nacional, Departamento Nacional do Livro. Rio de Janeiro: O Departamento, 1995. 
121p. 
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CARVALHO, M.C.R. de. Estabelecimentos de padrões para Bibliotecas 
Universitárias . Fortaleza: UFC; Brasília: ABDF, 1981. 71p.  

FERREIRA, L. S. Bibliotecas Universitárias Brasileiras : análise de estruturas 
centralizadas e descentralizadas. São Paulo: Pioneira, 1980. 118p.  

MAIA, C., PASSOS, E., COSTA, S.M.S. Informação científica e tecnológica e 
desenvolvimento econômico e social: a contribuição da biblioteca especializada. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÀO, 16, 
1991, Salvador. Anais... Salvador: APBEB, 1991. p. 304-314. 

SIMÃO, M.A. R., SCHERCHER, E. K., NEVES, I. C. B. Ativando a biblioteca 
escolar . Porto Alegre: Sagra-Dc-Luzzatto, 1993. 67p.  

 

6.1.2 Disciplinas Eletivas 
 
As disciplinas sem bibliografia, ainda não foram ofertadas. 

 

1. BIBLIOTECA E AÇÃO CULTURAL – 60 horas 

Concepções de ação cultural. Ação cultural em centros de informação. A biblioteca 

como instrumento de ação cultural. Ação cultural e realidade regional. 

Bibliografia 

ARANTES, Antonio Augusto. O que é cultura popular. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 
1982. 84p.  

ANTUNES, Walda. Curso de capacitação para dinamização e uso da bibl ioteca 
pública . São Paulo: Global, 1996. 

BARCELLOS & NEVES. Hora do conto : da fantasia ao prazer de ler. Porto alegre: 
Sagra-Luzato, 1995. 

CASCUDO,Luis da Câmara. Contos tradicionais do Brasil para crianças . São 
Paulo: Global, 2003. 47p. 

CESCA, Cleuza, Organização de eventos : manual para planejamento e execução. 
São Paulo: Summus, 1997. 

 

2. BIBLIOTECA E SOCIEDADE BRASILEIRA – 60 horas 

A ação do Estado brasileiro no campo das bibliotecas, especialmente a partir de 

1930. A biblioteca na atual sociedade brasileira. A situação da biblioteca em relação 

à indústria da produção dos registros do conhecimento. Política governamental e 

legislação. Papel das organizações públicas e não governamentais. 
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Bibliografia 

BOSI, Alfredo (Org.) Cultura brasileira: temas e situações. São Paulo: Ática, 1987. 
224p.  

BUTLER, Pierce. Introdução à Ciência da biblioteconomia. Rio de Janeiro: 
Lidador, 1971. 

CANFORA, Luciano. A biblioteca desaparecida: histórias da biblioteca de 
Alexandria. Trad. Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 195p.  

CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia: o discurso competente e outras falas. 4 
ed. São Paulo: Cortez, 1980. 308p.  

________. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1981. 

 

3. EDITORAÇÃO – 60 horas  

Introdução geral às técnicas de edição de texto e aos processos de produção, 

distribuição e comercialização de livros e periódicos. Editoração eletrônica de 

documentos. 

 

4. ECONOMIA DA INFORMAÇÃO – 60 horas 

A informação como bem econômico. Custos da informação. Métodos e estatísticas 

na gestão da biblioteca. 

 

5. ESPANHOL INSTRUMENTAL – 60 horas 

Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão da língua 

espanhola: estratégias de leitura. Textos sobre assuntos gerais e específicos da 

área de informação. 

 

6. FRANCÊS INSTRUMENTAL – 60 horas 

Estudo da língua francesa, enfatizando a compreensão de textos e a expressão oral. 

Iniciação ao estudo da gramática. 
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7. HISTÓRIA DA ARTE – 60 horas 

Arte: conceito e definição. Evolução histórica da arte. Arte e sociedade. Arte 

contemporânea em Alagoas. 

 

8. HISTÓRIA E CULTURA DE ALAGOAS – 60 horas 

Aspectos relevantes da história de Alagoas. Os movimentos regionais/locais: 

Cabanada, Sedição dos lisos e cabeludos, Revolta do Quebra-quilos e Quilombo 

dos Palmares. A emancipação política de Alagoas. A dinâmica da produção cultural 

em Alagoas. As instituições de cultura. Fatores condicionantes da Cultura alagoana. 

 

9. INTRODUÇÃO À LÓGICA – 60 horas 

Concepções básicas da epistemologia no século XX, com ressalva entre processos 

cognitivos e escrita; ponto de partida para o estudo da lógica, ênfase na natureza, 

objeto e utilidade da lógica. Estudo da inferência com ênfase na dedução e indução. 

Lógica como instrumento de análise de processos documentários e informacionais. 

Bibliografia: 

ABELARDO, Pedro. Lógica para principiantes . Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

CERQUEIRA, Luiz: OLIVEIRA, Alberto. Introdução à lógica.  3. ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1979. 

CURY, Márcia Xavier. Introdução à lógica.  São Paulo: Editora Érica, 1996. 

MARGUTTI PINTO, Paulo R. Introdução à lógica simbólica.  Belo Horizonte: 
EdUFMG, 2001. 

MORTARI, Cezar A. Introdução à lógica.  São Paulo: EdUNESP, Imprensa Oficial 
do Estado, 2001. 

 

10. INFORMAÇÃO DOCUMENTAL E HISTÓRICA – 60 horas 

Introdução aos fundamentos básicos da arquivologia: teoria das três idades, gestão 

de documentos e arquivos correntes, intermediários e permanentes. Fontes 

primárias. Ciclo vital dos documentos e função arquivística. Arquivo e memória 

alagoanos. Conceituação e tipologia de museus. Museus, história e patrimônio 

científico e cultural. 
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Bibliografia 

ARAUJO, Emanuel. Publicação de documentos históricos . Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 1985. 46p. (Publicações Técnicas, 37). 

SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt. Arquivos modernos : princípios e técnicas. 
2. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 1974. 345p.  

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes : tratamento documental. São 
Paulo: T. A Queiroz, 1991. 198p. 

NAGEL, Ralf (ed.) Dicionário de Termos  Arquivísticos : subsídio para uma 
terminologia arquivística brasileira. 2ª  ed. Bonn: Fundação Alemã para o 
Desenvolvimento Internacional, 1991. 110p.  

CAMARGO, Ana Maria de Almeida. O Público e o privado : contribuição para o 
debate em torno de caracterização de documento e arquivo. Arquivos: Boletim 
Histórico e Informativo. São Paulo, v.9, n.2, p.57-64, 1988. 

 

11. INFORMAÇÃO E PROCESSOS TECNOLÓGICOS – 60 horas 

A natureza da informação na era digital. Deslocamentos tecnológicos e a dinâmica 

da cultura. Hipertexto e a dimensão multimídia das informações. Processos de 

produção, tratamento, armazenamento e circulação da informação. Interfaces 

eletrônico-digitais. A virtualização do conhecimento e novas formas de socialidades. 

 

12. INFORMAÇÃO E CIDADANIA – 60 horas 

Concepções de informação e cidadania. Relação entre informação e cidadania. 

Informação, cidadania e sociedade brasileira. 

Bibliografia 

DEMO,Pedro.Política social, educação e cidadania . Campinas : SP: Papirus,1996. 

BOBBIO, N. Igualdade e liberdade . 2ed. Rj :Ediouro,1997. 

BUFFA, Ester et al. Educação e cidadania : quem educa o cidadão?São 
Paulo:Cortez, 2ed.1987 

COVRE,M.L.M. O que é cidadania  ? Ed. Brasiliense, 2. ed ,1993. 

GEORGES, A. A construção dos saberes e da cidadania : da escola à 
cidade.Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

13. LITERATURA BRASILEIRA – 60 horas 

Aspectos da literatura brasileira. Literatura e sociedade. Principais movimentos 

estéticos. 
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14. LITERATURA UNIVERSAL – 60 horas 

Principais movimentos e autores da literatura universal. 

 

15. LEITURA E BIBLIOTECA – 60 horas 

Leitura, natureza e funções. Formação do leitor: motivações interesse de leitura. 

Tipologias do leitor. Literatura infanto-juvenil. Discussões sobre gênero e panorama 

histórico. Literatura infanto-juvenil e pedagogia. Práticas de leitura na biblioteca. 

Pesquisa escolar e biblioteca. 

16. MARKETING APLICADO À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – 60  horas 

Conceito de marketing. Funções de marketing aplicadas à biblioteca. Planejamento 

estratégico. Operação de um sistema de marketing bibliotecário. Avaliação do 

desempenho global da biblioteca. 

 

17. SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA E CI ÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO – 60 horas 

Reflexão sobre temas contemporâneos em biblioteconomia/ciência da informação e 

áreas afins. Ênfase na função social do bibliotecário enquanto profissional da 

informação e a sua relação com o mercado de trabalho, priorizando as questões 

éticas presentes no cotidiano. 

Bibliografia 

CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos . São Paulo: Cia das Letras, 1993. 

CAMPOS, Arnaldo. Breve história do livro . Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994. 

CHARTIER, Roger. A aventura do livro . São Paulo: UNESP, 1998. 

FONSECA, Edson Nery da. A Biblioteconomia brasileira no contexto mundial. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1979. 

FONSECA, Edson Nery da. Introdução Biblioteconomia. São Paulo: Pioneira, 
1992.  
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18. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INTERNET – 60 horas 

Bibliotecas virtuais. Serviços e produtos eletrônicos/digitais. Mecanismos de busca e 

indexação na Web. 

 

19. TEORIA DA COMUNICAÇÃO – 60 horas 

Princípios teóricos da comunicação e informação. Processos de comunicação e 

informação, modalidades de mensagens, natureza dos veículos. Comunicação e seu 

inter-relacionamento com ciências afins. A biblioteca como sistema de comunicação 

e sua função cultural. 

Bibliografia 

BARTHES, Rolan. Elementos de semiologia . São Paulo: Cultrix, 1979. 

BELTRÃO, L, QUIRINO, N. de Oliveira. Subsídios para uma teoria da 
comunicação de massa. São Paulo: Sumus, 1986. 

BERLO, David. O processo da comunicação . Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 
1968. 

BORDENAVE, J. E. D. CALEM dos meios e mensagens . Rio de Janeiro: Vozes, 
1986. 

COSTA, Mário. NO sublime tecnológico. São Paulo: Experimento, 1995. 

 

 

20. TÉCNICAS DE PRESERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DOCUME NTOS – 60 horas 

Processos e procedimentos de conservação e restauração. Equipamentos e 

materiais básicos. Políticas de preservação documental em Alagoas.  

Bibliografia 

Beck, Ingrid. Projeto cooperativo conservação preventiva em bibli otecas e 
arquivos . Arquivos e Administração, Rio de Janeiro, v.2, n. ½, p. 5-35, jan./dez.1999 

BOJANOSKI, Silvana. Estudo sobre as condições de preservação dos acervos 
documentais brasileiros. Arquivo & Administração. Rio de Janeiro, v. 2, n. ½, p. 35-
78, jan./dez. 1999. 

CORUJEIRA, Lindaura. Conserve e restaure seus documentos . Salvador, Itapuã, 
1971. 

FONSECA, Edson Nery da Fonseca. Conservação de Bibliotecas e Arquivos em  
Regiões Tropicais . Brasília, ediçOes ABDF, 1975. 

LUCAS, Lucy, SERIPIERRI, DIONE. Conservar para não restaurar : uma proposta 
para a preservação de documentos em Bibliotecas. Brasília: Thesurus, 1995. 128p. 
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21. SEMIÓTICA DA INFORMAÇÃO – 60 horas 

Conceitos de semiótica. Os sistemas verbais e não verbais. A natureza complexa 

dos signos. Representação, linguagem e informação. Semiótica aplicada á Ciência 

da Informação. 

 

22. SEMINÁRIOS SOBRE EMPREENDEDORISMO – 60 horas 

Conhecimentos básicos de empreendedorismo. Serviços de informação e 

empreendedorismo. Gerenciamento de negócios e pequenas empresas.  
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77  EESSTTAAGGIIOO  SSUUPPEERRVVIISSIIOONNAADDOO  

O estágio curricular em serviços de informação constitui-se pré-requisito 

básico para a conclusão do Curso de Biblioteconomia será realizado nos sétimo e 

oitavo semestre com acompanhamento pedagógico de professores da área. As 

disciplinas Estágio I e Estágio II serão desenvolvidas no âmbito das bibliotecas 

universitárias (Biblioteca Central e bibliotecas setoriais) da Universidade Federal de 

Alagoas e nos serviços de informação das redes pública ou privada do estado de 

Alagoas. Sua finalidade é inserir o aluno na experiência e vivência da prática 

profissional habilitando-o para o exercício efetivo da profissão. Cabe ao Colegiado 

do Curso de Biblioteconomia estabelecer normas e detalhamentos do Estágio 

Supervisionado (Resolução Nº 01/01/CCI/UFAL de 13/03/2001). 
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88  TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  DDEE  CCUURRSSOO  ––  TTCCCC  

O TCC do Curso de Biblioteconomia terá caráter acadêmico/científico e será 

resultado de uma pesquisa de natureza descritiva ou experimental, apresentado sob 

a forma de monografia e resultado de um trabalho individual. Será elaborado a partir 

do quinto semestre, sob a Coordenação Geral de um professor. 

A nota do TCC será atribuída por uma Banca Examinadora composta por três 

docentes, inclusive o(a) orientador(a), não podendo para sua aprovação ser inferior 

a 7,0 (sete), após apresentação pública.  

O TCC deverá ser elaborado por todos os alunos do Curso, não se admitindo 

o trabalho em grupo, estando o mesmo sob a responsabilidade e regulamentação do 

Colegiado do Curso conforme a RESOLUÇÃO Nº 01/2002/CURSO DE 

BIBLIOTECONOMIA/UFAL de 09/04/2002 Com atualizações feitas em Reunião do 

Colegiado de Curso de 24.04.2007 (ver anexo). 
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99  AATTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  

As atividades complementares são regulamentadas pela resolução Nº113/95  

- CEPE/UFAL e serão realizadas mediante a participação dos discentes em 

Encontros, Seminários, Palestras, Simpósios, Cursos, Oficinas, entre outros 

pertinentes à área de abrangência do curso. 
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1100  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

Para avaliação das condições de ensino, será utilizado o roteiro proposto pelo 

INEP/MEC que inclui os seguintes itens: 

− Organização didático-pedagógico: administração acadêmica, projeto do 
curso, atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação; 

− Corpo docente; formação profissional, condições de trabalho, atuação e 
desempenho acadêmico e profissional; 

− Infra-estrutura: instalações gerais, biblioteca, instalações e laboratórios 
específicos.  

AVALIAÇÃO DISCENTE 

O sistema de avaliação da aprendizagem observará a Resolução n.25/ 2005-

CEPE que define normas referentes à implantação e funcionamento do regime 

acadêmico semestral nos Cursos de Graduação da Universidade Federal de 

Alagoas, na forma a seguir: 

− A avaliação do rendimento escolar se dará através da avaliação 
Bimestral (AB), em número de 2 (duas por semestre letivo); 

− Prova Final (PF), quando for o caso; 

− Trabalho de Conclusão de Curso 

− Será também considerado para efeito de avaliação, o estágio curricular 
obrigatório; 

− Cada avaliação Bimestral (AB) deverá ser limitada, sempre que possível 
aos conteúdos desenvolvidos no respectivo bimestre e será resultante 
de mais de um instrumento de avaliação: provas escritas e provas 
práticas, além de outras opções como: provas orais, seminários, 
experiências clinicas, estudos de caso, atividades práticas em qualquer 
campo utilizado no processo de aprendizagem.  

− O aluno também terá direito a uma Reavaliação em substituição a menor 
pontuação obtida em uma das Avaliações Bimestrais caso seu 
desempenho tenha sido inferior a 7,0 (sete). 

− A Nota Final (NF) das avaliações Bimestrais será a média aritmética 
apurada até centésimos, das notas das 2 duas avaliações bimestrais; 

− O aluno que obtiver a Nota Final (NF) igual ou superior a 5,0 (cinco) e 
inferior a 7,0 (sete), terá direito a prestar a prova final (PF); 
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− Será considerado aprovado, após a realização da prova final (PF), em 
cada disciplina, o aluno que alcançar média final igual ou superior a 5,5 
(cinco inteiros e cinco décimos). 

− Terá direito a uma segunda chamada o aluno que, não tendo 
comparecido a prova final (PF), comprove impedimento legal ou motivo 
de doença devendo requerê-la à respectiva Unidade no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas após a realização da Prova Final a que não 
comparecer; 

− O TCC é componente curricular obrigatório do Projeto Pedagógico do 
Curso de Biblioteconomia, sendo sua avaliação realizada através de 01 
(uma) única nota, atribuída a após a entrega do trabalho definitivo; 
assumindo a conformação prevista na Resolução n. 25/ 2005. 

AVALIAÇÃO DOCENTE 

A avaliação dos professores será efetivada de acordo com o processo de 

avaliação institucional, conforme o motivo proposto pelo INEP/MEC. 


