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PLANO DE ENSINO 2019-2 
 
1 IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: CIN7802 Estágio Supervisionado em Biblioteconomia 
Carga Horária: 288 H/A - 16 créditos, sendo: 36 h/a teóricas (2 créditos) e 252 h/a práticas 
(14 créditos)  
Oferta: 8ª. fase do Curso de Graduação em Biblioteconomia.  
Pré-requisito: ter cumprido todas as disciplinas obrigatórias do Núcleo Comum e Núcleo 
Específico do curso.  
Professora: Elizete Vieira Vitorino  
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO: http://estagios.cin.ufsc.br/  
E-mail para contato sobre estágios somente em: biblioteconomia.estagios@contato.ufsc.br 
 
EMENTA 
Plano de atividades. Prática supervisionada em unidades de informação credenciadas na UFSC. 
Redação e apresentação de relatório de estágio. 
 
2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 
Executar práticas de acordo com as teorias estudadas no decorrer do curso, em 
Unidades de Informação. 
2.2. Objetivos Específicos 
2.2.1 Diagnosticar o local de estágio; 
2.2.2 Planejar as atividades de estágio, em consonância com o supervisor do local e 
aprovação do Orientador CIN/UFSC; 
2.2.3 Realizar as atividades biblioteconômicas na Unidade de Informação; 
2.2.4 Elaborar relatório final das atividades, atendendo a normalização pertinente; 
2.2.5 Apresentar o relatório final com proposta de inovação em tecnologias, 
instrumentos, técnicas e métodos na execução das atividades e gestão da Unidade 
de Informação. 
 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1 Elaboração do plano de atividades 
3.2 Diagnóstico do local do estágio 
3.3 Execução das atividades previstas no plano 
3.4 Relatório das atividades desenvolvidas no estágio 
3.5 Apresentação do relatório final 
 
4 METODOLOGIA 
4.1 Plano de atividades para o estágio obrigatório 
4.2 Exposição dialogada 
4.3 Trabalhos práticos executados em Unidade de Informação 
4.4 Seminários, palestras e leitura de textos. 
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5 AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada por meio do cálculo da média simples das notas dos seguintes itens: 
5.1 Plano atividades de estágio preenchido conforme modelo;  TCE no SIARE; 
5.2 Relatório do estágio, nota composta pela média de: Avaliação do bibliotecário supervisor; 

Avaliação do professor orientador; Avaliação da professora da disciplina; 
5.3 Frequência na aula 1 presencial, na palestra CRB e ACB e nos seminários de estágio. 
5.4 Apresentação oral no Seminário Geral de Socialização do Estágio Obrigatório. 
 
Observações: 1. Essa disciplina não permite recuperação, sendo necessário atender todos os 
requisitos do item 5. 2. Cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua 
frequência às aulas (Art. 69, inc. 4, Resolução 017/CUn/97). 
  
6    CRONOGRAMA (poderá sofrer alterações) 

MÊS DIA CONTEÚDO C/H 

agosto 
 

05 
presencial 

- Apresentação e leitura do Plano de Ensino.  
- Regulamento de Estágio do Curso -  
http://cinestagio.ufsc.br/legislacao/ 
- Orientações gerais sobre o estágio: plano de atividades, relatório de 
estágio, instituições concedentes. Siare - http://www.siare.ufsc.br/ 

02 

12 

- Cadastramento e preenchimento do estágio no SIARE. 
http://www.siare.ufsc.br/siare-estudante/ 
- Elaboração do Plano de Estágio (com seu supervisor e orientador) 
http://cinestagio.ufsc.br/formularios-de-estagio/ 

02 

19 
26 

Aulas reservadas para finalização do plano de estágio  04 

 
setembro 

02, 09, 16, 
23 

Estágio in loco –prazo final para entrega do plano de estágio (16/04) 08 

 
30/09 

presencial 
Palestra: ACB e CRB 14 02 

outubro 

07 

Orientações o seminário de socialização e entrega do relatório final de 
estágio e do resumo informativo do estágio obrigatório (disponíveis no 
Moodles e, em caso de dúvidas, atendimento sob demanda, com 
marcação por e-mail biblioteconomia.estagios@contato.ufsc.br) 

02 

14 Aula reservada para finalização do relatório final de estágio 02 

21 

Aula reservada para finalização do relatório final de estágio 02 
02 
ext. 
clas. 

novembro 

04 
Aula reservada para a preparação do Seminário Geral de 
Socialização do Estágio Obrigatório 

02 

11 
presencial 

Seminário Geral de Socialização do Estágio Obrigatório – auditório 
BU-UFSC 

02 

18 
presencial 

Seminário Geral de Socialização do Estágio Obrigatório – auditório 
BU-UFSC  
Entrega do Relatório de Estágio na disciplina – impresso, com a ficha 
de avaliação, contendo a avaliação do e a nota do supervisor,  e a nota 
do orientador e respectivas assinaturas. 

02 

25 

Entrega do Relatório Final de Estágio no formato PDF/A – arquivo 1. 
ATENÇÃO: a ficha de avaliação devidamente assinada e digitalizada 
será a última folha deste relatório; entrega do Resumo Informativo de 
Estágio no formato PDF/A – arquivo 2; os dois arquivos devem ser 
remetidos para biblioteconomia.estagios@contato.ufsc.br;  os 
arquivos devem ter os seguintes nomes:  
Arquivo 1:         nome-completo-do-aluno-Relatório-Final-2019-1 
Arquivo 2:         nome-completo-do-aluno-Resumo-2019-1  

02 

dezembro 
02 Encerramento da disciplina. 02 

 TOTAL horas/aula 36 

 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Serão utilizadas as bibliografias das disciplinas obrigatórias núcleo específico. 
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