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PLANO DE ENSINO – 2019.1 
 
1 IDENTIFICAÇÃO 
 
Disciplina: CIN 7508 Fontes Especializadas de Informação 
Carga Horária: 36 h/a – 2 créditos (1 teórico e 1 prático) 
Oferta: 5ª fase do Curso de Graduação Biblioteconomia e como disciplina optativa  
do Curso de Graduação em Arquivologia e Ciência da Informação 
Pré-Requisito: Lógica Instrumental I 
Professora: Elizete Vieira Vitorino  
E-mail: elizete.vitorino@ufsc.br 
 
Ementa: Análise e avaliação de fontes especializadas de informação. 
 
2 OBJETIVOS 
 
2.1 Geral 
Analisar e utilizar fontes especializadas de informação nas áreas de ciências exatas, tecnologia, 
biológicas, saúde, sociais, aplicadas e humanas. 
2.2 Específicos 
2.2.1 Caracterizar fontes especializadas de informação: base de dados, bibliotecas digitais e 
virtuais, portais, repositórios; 
2.2.2 Identificar produtores, provedores e distribuidores de fontes especializadas de informação; 
2.2.3 Analisar, utilizar e avaliar fontes especializadas de informação em ciências exatas, 
tecnologia, biológicas, saúde, sociais, aplicadas e humanas. 
 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1 Caracterização de fontes especializadas de informação 
3.2 Identificação de produtores, provedores e distribuidores de fontes especializadas de 
informação 
3.2 Identificação de critérios de avaliação de fontes especializadas de informação em seus 
diversos suportes 
3.3 Análise de fontes especializadas de informação nas áreas de ciências exatas, tecnologia, 
biológicas, saúde, sociais, aplicadas e humanas 
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será ministrada por meio de aulas expositivas e dialogadas, leituras, debates, 
palestras e atividades práticas de identificação, caracterização e análise de fontes de 
informação. 
 
5 AVALIAÇÃO 
Trabalho individual (identificação, caracterização de fonte de informação especializada) - 50%  
Trabalho em grupos (análise de fonte de informação) - 50% 
 
Em caso de falta em dia de avaliação (prova ou trabalho), a justificativa e o pedido formal para 
realização de segunda chamada deverão ser encaminhados no prazo de três dias úteis à Chefia 



do Departamento. Conforme a Resolução n. 017/Cun/97, de 30/09/97, é obrigatória a frequência 
de 75% das aulas. 

 

6 ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

Os atendimentos a alunos ocorrem nas 2ª.s feiras, das 17-18:00, na sala 200, Bloco C, CED. 
Lembrando que o atendimento ocorre sob demanda, com agendamento prévio por e-mail. 

 

 

7 CRONOGRAMA (previsão: atividades sujeitas à alteração) 

 

Meses Dias Atividades previstas C/H/a 

março 11 

Apresentação da disciplina 
Fontes especializadas de informação: introdução aos conceitos  
Fonte utilizada nas aulas para atividades: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101629.pdf (Síntese de 
indicadores sociais : uma análise das condições de vida da população 
brasileira : 2018 / IBGE, Coordenação de População e Indicadores 
Sociais. - Rio de Janeiro : IBGE, 2018) 
Leituras obrigatórias (ver bibliografia básica)  

2h/a 

março/ 
abril 

18 
Fontes especializadas de informação: conceitos e tipos - Mueller (2007) 
Leituras obrigatórias (ver bibliografia básica)  Tomaél (2016) 

2h/a 

25 Caracterização de bases de dados.  Periódicos científicos. 2h/a 

01 
Portais de Periódicos e áreas do conhecimento. Produtores, provedores 
e distribuidores de bases de dados. Editores científicos  

2h/a 

08 
Critérios para avaliação de fontes de informação especializadas: Tomaél 
(2016) (ver bibliografia complementar) – Critérios para avaliação de 
fontes de informação especializadas - Tomaél (2016) 

2h/a 

 
15 

Fontes de informação na área de Ciências Humanas e área de Ciências 
Sociais Aplicadas.  

2h/a 

22 Fontes de informação na área de Ciências Exatas e Tecnológicas. 2h/a 

abril 29 Fontes de informação nas ciências biológicas e saúde. 2h/a 

 
06 

Trabalho em grupos Análise, utilização e avaliação de uma fonte de 
informação / Aplicação de critérios Tomaél 2016- prazo de postagem 
no Moodle: 24/06 

2h/a 

13 Trabalho em grupos - continuação 2h/a 

maio 
20 Trabalho em grupos - continuação 2h/a 

27 Trabalho em grupos - continuação 2h/a 

junho 
03 

Trabalho individual – análise de uma fonte de informação sob a 
perspectiva de conteúdo relativo às ciências exatas, tecnologias, 
biológicas, saúde, sociais aplicadas e humanas - - prazo de postagem 
no Moodle: 24/06 

2h/a 

10 Trabalho individual - continuação 2h/a 

 17 Trabalho individual - continuação 2h/a 

 24 Trabalho individual - continuação 2h/a 

julho 01, 08 
Divulgação das notas 
Atividade de recuperação  
Término da disciplina/semestre letivo 

4h/a 

  TOTAL 36h/a 
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