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1 IDENTIFICAÇÃO  
Oferta:  1a fase dos Cursos de Graduação em Arquivologia, Biblioteconomia e áreas afins   
Código/Disciplina:  CIN7140 Pesquisa Bibliográfica    Tipo: ( x ) Obrigatória (  ) Optativa 
Pré-requisito(s): Não tem 
Professor: Rosangela Schwarz Rodrigues  e-mail: rosangela.rodrigues@ufsc.br 
Carga Horária Semestral:  72 H/A - 4 créditos - síncrona 24h e assíncrona 48H  
 
EMENTA 
Comunicação científica. Introdução às fontes de informação. Caracterização da pesquisa científica. 
Pesquisa bibliográfica: métodos, técnicas e normalização. Elaboração de projeto e relatório de 
pesquisa bibliográfica. 

 
2 OBJETIVOS  
2.1 Objetivo Geral  
Apreender o desenvolvimento de pesquisa bibliográfica na elaboração de projeto e de relatório de 
pesquisa de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
2.2 Objetivos Específicos  
2.2.1Compreender o processo de comunicação científica;  
2.2.2 Identificar as fontes de informação primárias, secundárias e terciárias;  
2.2.4 Orientar a leitura de textos técnicos e científicos;  
2.2.5 Ensinar a realização de uma pesquisa bibliográfica;  
2.2.6 Aplicar as normas da ABNT na apresentação de trabalhos acadêmicos;  
2.2.7 Orientar a apresentação de projeto e de relatório de pesquisa bibliográfica. 
 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1 Comunicação científica  
3.1.1 A informação e a pesquisa científica  
3.1.2 O ciclo da informação na pesquisa  
3.1.3 Os canais de comunicação científica  
3.1.4 Introdução às fontes de Informação  
3.2 Leitura e interpretação de textos técnicos e científicos  
3.3 A normalização na apresentação de trabalhos científicos  
3.3.1 Associação Brasileira de normas técnicas  
3.3.2 Elaboração das referências (NBR6023)  
3.3.3 Citações em documentos (NBR 10520)  
3.3.4 Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024)  
3.3.5 Resumo (NBR6028)  
3.3.6 Sumário (NBR6027)  
3.3.7 Projeto de pesquisa (NBR 15287)  
3.3.8 Trabalhos acadêmicos (NBR 14724)  
3.4 A pesquisa bibliográfica  
3.4.1 Escolha e delimitação do tema  
3.4.2 Métodos e técnicas de pesquisa científica  



3.4.3 Elaboração do projeto de pesquisa  
3.4.4 Levantamento de dados 

3.4.5 Fichamento e análise dos dados  
3.4.6 Elaboração do relatório fina 

 
4 METODOLOGIA  
Todo a comunicação será feita preferencialmente pelo moodle. 
As aulas síncronas estão assinaladas no cronograma, tanto o chat como a webconferencia serão 
os disponibilizados pela UFSC via moodle. 
Estarei disponível no chat do moodle das 18h30 – 20h10 todas as quartas-feiras durante o período 
da disciplina, mesmo sem previsão de atividade síncrona. 
A maioria das atividades requer na leitura atenta do material indicado e no posterior esclarecimento 
de dúvidas e discussões via chat ou fórum.  
O foco da disciplina é a elaboração de um relatório de pesquisa bibliográfica, todas as atividades 
estão relacionadas. 
A presença será registrada pela participação no chat ou na webconferencia ou pela entrega da 
atividade solicitada. 
 
5 AVALIAÇÃO 
Prova individual com consulta – 20% 
Projeto de Pesquisa – 30% 
Relatório de Pesquisa – 50% 
O projeto e o relatório podem ser individual ou em dupla 
O projeto e o relatório serão avaliados conforme o check list no apêndice. 
 
Conforme a Resolução do Conselho Universitário 017/Cun/97, de 30/09/97: 
v  A frequência mínima obrigatória é de 75% das aulas. 
v  Em caso de falta no dia da avaliação (prova, apresentação de trabalho ou seminário), 
encaminhar justificativa e pedido formal à Chefia do Departamento de Ciência da Informação 
(CIN), no prazo de três (3) dias úteis. 
v  O aluno que obtiver nota final entre 3,0 e 5,5 e frequência suficiente poderá, ao final do 
semestre realizar uma prova de recuperação de todo o conteúdo. 
v  A nota final será calculada a partir da média aritmética simples entre a nota final obtida durante 
o semestre e a nota obtida na prova de recuperação.  

 
NOTA IMPORTANTE 
As aulas estão protegidas pelo direito autoral. Baixar, reproduzir, compartilhar, comunicar ao 
público, transcrever, transmitir, entre outros, o conteúdo das aulas ou de qualquer material 
didáticopedagógico só é possível com prévia autorização. 
Respeite a privacidade e os direitos de imagem tanto dos docentes quanto dos colegas. Não 
compartilhe prints, fotos, etc., sem a permissão explícita de todos os participantes.  
O(a) estudante que desrespeitar esta determinação estará sujeito(a) a sanções disciplinares 
previstas no Capítulo VIII, Seção I, da Resolução 017/CUn/1997. 

 
 
6 ATENDIMENTO 
Por email rosangela.rodrigues@ufsc.br e pelo espaço de dúvidas da disciplina no moodle. 
Atendimento síncrono alternativo no chat do moodle nas terças-feiras das 16h30 as 18h. 
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CRONOGRAMA 
 

Aula Data  Interação Conteúdo Estratégia de ensino Aferição de frequência 

1  04/03 Presencial 
A informação e a pesquisa científica. O ciclo da 
informação na pesquisa.  

 Presença na sala 

2 11/03 Presencial 
Fontes de Informação primárias, secundárias e 
terciárias.  
Os canais de informação científica.  

 

Exposição e diálogo sobre o conteúdo. 
Leitura de Textos 

Presença na sala 

2 02/09 Assíncrona Conhecimento científico PRODANOV; FREITAS, 2013, p.14-25 
Comentar no fórum os 
principais aspectos. 

 
3 
 

02/09 
 

Webconferencia 
18h30 - 20h10 

Chat 20h20 - 22h 

Apresentação da professora 
Apresentação plano de ensino ajustado. 
Revisão do conteúdo 

Discussão do plano de ensino 
Revisão de conteúdo 
Responder dúvidas 

Participação na 
webconferencia e no 
chat 
 

4 09/09 Assíncrona 
A pesquisa bibliográfica: escolha e delimitação 
do tema  
 

Definição do GT ENANCIB 
Seleção de um trabalho para usar no 
projeto.  
https://conferencias.ufsc.br/index.php/enan
cib/2019/schedConf/presentations 

Comentar no fórum o GT 
e postar o trabalho 
escolhido até 11/09 

5 16/09 

 
Chat  

18h30 – 20h10 
20h20 – 22h 

A pesquisa bibliográfica: métodos e técnicas de 
pesquisa científica  

Leitura das referências e esclarecimento 
de dúvidas no chat 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA. Fontes de Informação on-line: 
nível básico, 2020. 
Fazer buscas avançadas: 
SciELO 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci
_home&lng=pt&nrm=isso; 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD) 
http://bdtd.ibict.br/vufind/; e  
BRAPCI https://www.brapci.inf.br/ 

Presença no chat 
Postar as 3 telas com os 
resultados das buscas 
até 18/09 

6 23/09 Assíncrona 
Leitura e interpretação de texto técnico e 
científico  

Leitura das seções indicadas  
PRODANOV; FREITAS, 2013, p.143-154. 
MENEZES, 2009, p. 40-61. 

Postar no fórum 3 
recomendações 
identificadas nos textos. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=isso
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=isso
http://bdtd.ibict.br/vufind/
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7 30/09 
Webconferencia 
18h30 – 20h10 

 

Associação Brasileira de normas técnicas 
(ABNT)  
Elaboração das referências (NBR6023)  
Citações em documentos (NBR 10520)  
 
 

Leituras para esclarecimentos no chat 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA. Procedimentos para acesso 
às normas da ABNT, 2019.  
ABNT NBR 10520, 2002. 
ABNT NBR 6023, 2018. 

Participação no chat 

8  07/10 

Chat  
18h30 – 20h10 
20h20 – 22h 

 

Prova com consulta das 18h30 – 20h10 
 
Projeto de pesquisa (NBR 15287)  
 

Prova – todo o conteúdo até a aula 7. 
Leitura e esclarecimentos no chat 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA. Procedimentos para 
apresentação e normalização de projetos 
de pesquisa, 2019. 
ABNT NBR 15287 

Entrega da prova 
Participação no chat 

9 14/10 

Chat  
18h30 – 20h10 
20h20 – 22h 

 

Numeração progressiva das seções de um 
documento (NBR 6024)  
Resumo (NBR6028)  
Sumário (NBR6027)  

Leitura e esclarecimentos no chat  
ABNT NBR 6024  
ABNT NBR 6027  
ABNT NBR 6028:  

Participação no chat 

10 21/10 Chat 18h30 – 20h10  Elaboração projeto de pesquisa Discussão sobre o projeto de pesquisa Presença no chat. 

11 28/10 
  

Assíncrona 
 

Postagem Projeto de Pesquisa   Entrega do Projeto 

12 04/11 Assíncrona 
Apresentação trabalhos acadêmicos 
(NBR14724) 

 ABNT NBR 14724 Entrega relatório 02/12 

13 11/11 Chat 18h30 – 21h30  Elaboração relatório de pesquisa  Atendimento individual Presença no chat 

14 18/11 Chat 18h30 – 21h30  Elaboração relatório de pesquisa  Atendimento individual Entrega relatório 02/12 

15 25/11 Chat 18h30 – 21h30  Elaboração relatório de pesquisa  Atendimento individual Presença no chat 

16 02/12 Assíncrona Entrega relatório de pesquisa  Entrega relatório de pesquisa Entrega do relatório 

17 10/12 Chat 18h30 – 20h10 
Aula de recuperação. Esclarecimento de dúvidas 
sobre as notas e os relatórios 

 Esclarecimento de dúvidas sobre o   
relatório de pesquisa 

Presença no chat 

18 17/12 Assíncrona Entrega trabalho de Recuperação    
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APÊNDICE 

 
Lista de verificação Projeto e Relatório de Pesquisa Bibliográfica 

 

1 Apresentação -  30% Sim Não 

Estrutura – tem todos os elementos obrigatórios?* ABNT 14724 - 4   

Formato de acordo?  ABNT 14724 – 5.1   

Paginação de acordo? ABNT 14724 – 5.3   

Espaçamento de acordo?  ABNT 14724 – 5.2   

Indicativos de seção de acordo?  ABNT 14724 – 5.2.2   

Ilustrações, quadros e tabelas de acordo? ABNT 14724 – 5.8   

Numeração das seções de acordo com a ABNT 6024?   

Sumário de acordo com a ABNT 6027?   

Resumo de acordo com a ABNT 6028?   

   

 

2 Citações e Referências -  40% Sim Não 

Citações apropriadas no texto? ABNT 10520   

Citações diretas de acordo? ABNT 10520 - 5   

Citações indiretas de acordo? ABNT 10520 - 5   

Todas as citações no texto tem referências?   

Todas as referências tem citações?   

Referências de artigo estão de acordo? ABNT 6023 – 7.75 e 7.76   

Referências de capítulo de livro estão de acordo?  ABNT 6023 – 7.3 e 7.4   

Referências de evento científico estão de acordo? ABNT 6023 – 7.8.4 e 7.8.5   

Referências de dissertações ou teses estão de acordo? ABNT 6023 – 7.1 e 7.2   

Referências estão em ordem alfabética?   

As obras citadas são as originais?   

   

 

3 Conteúdo – 30% Sim Não 

O título descreve o conteúdo?   

O texto é impessoal?   

A linguagem utilizada é a culta?   

Os objetivos, a metodologia e os resultados estão relacionados?   

A metodologia está descrita?   

As ideias estão claramente identificadas?   

Os resultados estão comentados?   

A conclusão se limita aos resultados obtidos?   

   

* Exceto resumo em língua estrangeira 

 


