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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação
Código/Disciplina: CIN7144A Tutoria Acadêmica I                                                         
Tipo: ( X) Obrigatória (  ) Optativa
Pré-requisito(s): Não há
Professor: Luciane Paula Vital e-mail: luciane.vital@ufsc.br
Carga Horária Semestral: 18h/a 
(1 crédito) teóricas

Carga horária síncrona: 8h/a
Carga horária assíncrona:  10h/a

Período/Fase: 1ª Ano/semestre: 2020/1

2. EMENTA: 
A UFSC. PRAE. PROGRAD. DAE. Bolsas e auxílios. Bolsa Estudantil. Permanência e êxito. PPC 
do Curso.  Centro acadêmico. DCE. Resolução 017/Cun/97. Restaurante Universitário. 
Biblioteca Universitária. CAGR. Sistema de Matrículas e ajuste de matrícula.

3. OBJETIVOS  DA DISCIPLINA: 

3.1 GERAL
Acompanhar e fornecer suporte para a inserção, participação ativa, permanência e o êxito dos 
alunos na UFSC e no curso.

3,2 ESPECÍFICOS
3.2.1Conhecer a estrutura e o funcionamento da UFSC (Universidade Federal de Santa 
Catarina) e do CED (Centro de Ciências da Educação);
3.2.2 Conhecer os principais setores da UFSC diretamente relacionados aos discentes, as principais 
resoluções que os rege e as formas de atendimento presencial e virtual;
3.2.3 Compreender a concepção do Projeto Pedagógico de Curso e as possibilidades de 
organização de um projeto pessoal de desenvolvimento acadêmico;
3.2.4. Auxiliar a elaboração de um projeto de desenvolvimento acadêmico e curricular.

1  Entre outras Normalizações vigentes.



4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
4.1 A UFSC, o CED e o Curso
4.1.1 Breve história da UFSC. Restaurante Universitário;
4.1.2 Breve história do CED;
4.1.3 O Projeto Pedagógico do Curso;
4.1.4 CAGR. Sistema de Matrículas e ajuste de matrícula. Secretaria do Curso e do 
Departamento de Ciência da Informação.

4.2 PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) e PROGRAD (Pró-Reitoria de 
Graduação)

4.2.1PRAE;
4.2.2 Bolsas e auxílios discentes;
4.2.3 PROGRAD;
4.2.4 Regulamento dos Cursos de Graduação;
4.2.5  DIP (Departamento de Integração Acadêmica e Profissional).4.3  Biblioteca 
Universitária (BU)4.3.1 Restaurante Universitário: funcionamento;

4.3.2 Biblioteca Universitária: Programas de Capacitação, treinamentos;
4.3.3 Normas e procedimentos da BU.

4.4 Projeto individual de vida acadêmica
4.4.1 Disciplinas Optativas;
4.4.2 Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica / PIICT;
4.4.3 Programa Voluntário em Iniciação Científica da UFSC;
4.4.4 Bolsas de Extensão.

5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):

O planejamento das aulas remotas propõe a interação entre professor e alunos, buscando a 
compreensão  e  construção  conjunta  dos  conceitos  por  meio  da  bibliografia  básica 
apresentada. 
As aulas síncronas serão realizadas na terça-feira no período da manhã por meio do sistema 
Webconf,  que  será  integrado  ao  ambiente  Moodle  da  disciplina,  e  o  link  será 
disponibilizado em dias e horários apresentados no cronograma. 
As estratégias de ensino-aprendizagem assíncronas serão diversificadas e englobam: vídeos, 
leituras, fórum, quiz, gravação vídeos explicativos e outras atividades interativas.
A  frequência  na  disciplina  será  aferida  pela  participação  nas  aulas  síncronas  (75%)  e 
realização das atividades assíncronas propostas (75%).

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:



A avaliação será realizada da seguinte forma:
Apresentações e atividades: 50%
Projeto individual de vida acadêmica: 50%

Recuperação será realizada de forma assíncrona. 

 7. ATENDIMENTO: 

O atendimento aos estudantes será realizado às terças-feira (7h30 às 08h30) por meio de 
uma sala virtual no Webconf da UFSC, link a ser disponibilizado no Moodle no dia. E por 
e-mail todos os dias da semana.

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 didático-pedagógico 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.

8. BIBLIOGRAFIA:

UFSC. Resolução Nº 17/CUn/97. Dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da 
UFSC. Disponível em: 
http://notes.ufsc.br/aplic/leis.nsf/0325638e006c665f8325632d006a99b5/d795a29a3834ad8483
25786300500129/$FILE/Res%2017-CUn-1997.pdf . Acesso em 05 ago. 2020.

UFSC 50 anos: Trajetórias e Desafios. Disponível em: 
http://agecom.ufsc.br/files/2010/12/Livro_UFSC50Anos_2010_web.pdf  ,  

Projeto Pedagógico de Curso – PPC. Arquivologia, Biblioteconomia e Bacharelado em Ciência da 
Informação.Disponíveis em:
ARQ  - https://arquivologia.paginas.ufsc.br/files/2016/05/PROJETO-PEDAGOGICO-
DO-CURSO.pdf 
BIBL - https://biblioteconomia.paginas.ufsc.br/files/2014/10/BBD_PPC_2016.pdf 
CI  - https://cinfo.paginas.ufsc.br/files/2019/04/PPC_CI_2015-ATUALIZADO-em-
02MAI19.pdf 

https://cinfo.paginas.ufsc.br/files/2019/04/PPC_CI_2015-ATUALIZADO-em-02MAI19.pdf
https://cinfo.paginas.ufsc.br/files/2019/04/PPC_CI_2015-ATUALIZADO-em-02MAI19.pdf
https://biblioteconomia.paginas.ufsc.br/files/2014/10/BBD_PPC_2016.pdf
https://arquivologia.paginas.ufsc.br/files/2016/05/PROJETO-PEDAGOGICO-DO-CURSO.pdf
https://arquivologia.paginas.ufsc.br/files/2016/05/PROJETO-PEDAGOGICO-DO-CURSO.pdf
http://agecom.ufsc.br/files/2010/12/Livro_UFSC50Anos_2010_web.pdf
http://notes.ufsc.br/aplic/leis.nsf/0325638e006c665f8325632d006a99b5/d795a29a3834ad848325786300500129/$FILE/Res%2017-CUn-1997.pdf
http://notes.ufsc.br/aplic/leis.nsf/0325638e006c665f8325632d006a99b5/d795a29a3834ad848325786300500129/$FILE/Res%2017-CUn-1997.pdf


CRONOGRAMA DAS AULAS

Mês
Data e 

horário2 Descrição do conteúdo
Estratégias 
de ensino

Forma de 
aferição de 
frequência

Março 10/03/20
Apresentação  da  professora, 
estudantes e plano de ensino

Presença do 
estudante na 
aula

Setembro

01 e 08/09: 
Encontros 

síncronos – 
7h30 às 8h20

15, 22 e 29/9: 
Atividades 
assíncronas

4.1 A UFSC, o CED e o 
Curso
4.1.1 Breve história da 
UFSC. Restaurante 
Universitário;
4.1.2 Breve história do 
CED;
4.1.3 O Projeto Pedagógico 
do Curso;
4.1.4 CAGR. Sistema de 
Matrículas e ajuste de 
matrícula. Secretaria do 
Curso e do Departamento de 
Ciência da Informação.

Discussão por 
meio  da 
Webconferên
cia.  Leituras 
indicadas, 
participação 
em  fórum  de 
discussão, 
atividades 
interativas. 
Criação  de 
um glossário.
Trabalho  em 
grupos.

Encontros 
síncronos: 
presença
Encontros 
assíncronos: 
realização da 
atividade 
proposta

Outubro

6 e 13/10 
Encontros 

síncronos – 
7h30 às 8h20

20 e 27/10: 
Atividades 
assíncronas

4.2 PRAE (Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis) e 
PROGRAD (Pró-
Reitoria de 
Graduação)

4.2.1PRAE;
4.2.2 Bolsas e auxílios 
discentes;
4.2.3 PROGRAD;
4.2.4 Regulamento dos 
Cursos de Graduação;
4.2.5  DIP (Departamento 
de Integração Acadêmica e 
Profissional).

Discussão por 
meio  da 
Webconferên
cia.  Leituras 
indicadas, 
participação 
em  fórum  de 
discussão, 
atividades 
interativas.

Encontros 
síncronos: 
presença
Encontros 
assíncronos: 
realização da 
atividade 
proposta

Novembro 3/11 
Atividades 

assíncronas e 
10/11 Encontro 

síncrono – 
7h30 às 8h20

4.3 Biblioteca 
Universitária (BU)4.3.1 
Restaurante Universitário: 
funcionamento;

4.3.2 Biblioteca 
Universitária: 

Discussão por 
meio  da 
Webconferên
cia.  Leituras 
indicadas, 
participação 

Encontros 
síncronos: 
presença

Encontros 
assíncronos: 
realização da 

2As aulas síncronas serão realizadas no sistema de Webconferência da UFSC, por meio de  
link a ser disponibilizado com antecendência pela professora no Moodle  da disciplina.



+ Orientações  
síncronas para 

projeto 
individual em 

horários  
agendados.3

17 e 24/11 
Atividades 
assíncronos

Programas de 
Capacitação, 
treinamentos;
4.3.3  Normas e 
procedimentos da 
BU.

4.4 Projeto individual de 
vida acadêmica

em  fórum  de 
discussão, 
atividades 
interativas.
Trabalho 
individual 
(projeto)

atividade 
proposta

Dezembro

1 e 8/12: 
Atividades 
assíncronas

15/12: 
Encontro 

Síncrono  – 
7h30 às 8h20

4.4 Projeto individual de 
vida acadêmica

4.4.1 Disciplinas 
Optativas;
4.4.2 Programa 
Institucional de 
Iniciação Científica e 
Tecnológica / PIICT;
4.4.3 Programa 
Voluntário em 
Iniciação Científica 
da UFSC;
4.4.4  Bolsas  de 
Extensão.

Discussão  e 
esclareciment
o  de  dúvidas 
por  meio  de 
webconferênc
ia.  Entrega 
via  Moodle 
do  projeto 
individual.

Encontros 
síncronos: 
presença

Encontros 
assíncronos: 
realização da 

atividade 
proposta

Notas: O cronograma de aulas é um plano e poderá ser alterado se necessário, todos os 
estudantes  serão previamente informados sobre essas possíveis alterações.

3 Será computada como uma semana de atividade assíncrona para fechar as 18 exigidas.
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