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PLANO DE ENSINO 

1 IDENTIFICAÇÃO 

Disciplina: CIN7206 Fontes Gerais de Informação 

Carga Horária: 72 H/A - 4 créditos 

Oferta: 2ª fase dos Cursos de Graduação em Arquivologia, Biblioteconomia e áreas 

afins. 

Professora: Aline Carmes Krüger   
Email: aline.kruger@ufsc.br 
 

      Carga horária síncrona: 26 H/A 

Carga horária assíncrona: 38 /A 
Carga horária presencial: 8 H/A 

 

EMENTA 

Controle bibliográfico universal e nacional. Introdução às fontes de informação. 

Tipologia e finalidade das fontes de informação. Análise e avaliação das fontes de 

informação gerais.                               

 
2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 
 
Compreender o conceito, abrangência e estrutura organizacional do controle 
bibliográfico universal, bem como os critérios de avaliação e o uso das fontes de 
informação gerais. 
 
2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1 Estudar o conceito, abrangência e a estrutura organizacional do controle 
bibliográfico universal; 
2.2.2 Identificar aspectos da estrutura das fontes de informação gerais; 
2.2.3 Caracterizar e analisar fontes de informação gerais; 
2.2.4 Aplicar critérios de avaliação das fontes de informações gerais. 
 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1 Controle bibliográfico 
3.1.1 Conceito 
3.1.2 Estrutura 
3.1.3 Organismos internacionais e nacionais: funções e ações 
3.1.4 Instrumentos de controle 
3.2 Fontes de informação gerais 



3.2.1 Conceituação 
3.2.2 Caracterização 
3.2.2.1 Fontes primárias 
3.2.2.2 Fontes secundárias 
3.2.2.3 Fontes terciárias 
 
3.3 Critérios de análise e avaliação de fontes impressas e eletrônicas 

3.4 Aplicação de técnicas de análise de fontes de informações gerais 

3.5 Elaboração de uma fonte de informação geral 

4 METODOLOGIA 

- Sistema de interação das aulas síncronas pelo Google Meet ou Webconf. O link para 

acessar as aulas será disponibilizado no moodle.  As datas e horários das aulas 

síncronas estarão especificados no cronograma. 

- Para as aulas assíncronas utilizaremos vídeo-aulas, indicação de leituras, fóruns, 

atividade de questionário, elaboração dos trabalhos da disciplina.  

- A aferição de frequência será feita pela presença nas aulas síncronas e entrega das 

atividades das aulas assíncronas.  

 

5 AVALIAÇÃO 

Participação nas aulas síncronas, leituras dos textos, debate nos fóruns, entrega das 
atividades questionário 20%  
Trabalho “Análise de fontes de informação” 30%;  
Trabalho final - elaboração de uma fonte de informação 50%; 
 
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 
Quinta-feira 8h 
E nos dias da aula assíncrona, pelo chat do moodle.  
 
7 BIBLIOGRAFIA1 (Será disponibilizada  em formato digital, por meio do moodle).  
 
CAMPELLO, Bernadete; CALDEIRA, Paulo da Terra. Introdução às fontes de 
informação. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
 
CAMPELLO, B. S.; MAGALHÃES, M. H. de A. Introdução ao controle bibliográfico : 
[s.l.]: Brasília, DF : Briquet de Lemos, 1997. 
 

                                                           
1
 Será feito uso de acervos de livre utilização, materiais em domínio público, e pequeno trecho de livro 

digitalizado.  



CUNHA, Murilo Bastos. Para saber mais: fontes de informação em ciência e 
tecnologia. Brasília: Briquet Lemos, 2001. 
 
TOMAÉL, Maria Inês; VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Avaliação de fontes de 
informação na internet. Londrina: Eduel, 2004. 
 
GRINGS, Luciana; PACHECO, Stela A Biblioteca nacional e o controle bibliográfico 
Nacional: situação atual e perspectivas futuras.  InCID: R. Ci. Inf. e Doc., Ribeirão 
Preto, v. 1, n. 2, p. 77-88, jul./dez. 2010. 
 
LOBO, Maria de Fátima Diniz; BARCELLOS, Sílvia de Oliveira. Guias de fontes de 
informação: metodologia para geração e automação. Ci. Inf., Brasília, v. 21, n. 1, p. 
75-81, jan./abr. 1992 
 
ORTEGA,  Cristina Dotta. Relações históricas entre Biblioteconomia, Documentação e 
Ciência da Informação. DataGramaZero,  Revista de Ciência da Informação, v.5,  n.5, 
out. 2004. 
 
SILVA, A. S. da; KARPINSKI, C. Os núcleos de estudos afro-brasileiros de Santa 

Catarina e o contexto informacional : análise sobre o facebook como uma fonte de 

informação étnico-racial. [S. l.: s. n.]. Disponível em: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat07205a&AN=uls.358572&la

ng=pt-br&site=eds-live&scope=site. Acesso em: 7 ago. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 CRONOGRAMA (SUJEITO A ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES NO DECORRER DO SEMESTRE): 

Semana Data e horário Tipo de interação Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 
Forma de aferição de 

frequência 

1 Semana de 4/03 Presencial 
Apresentação Plano de Ensino 
Introdução as fontes de informação 

Aula expositiva.  
Presença do estudante 

na aula 

2 Semana de 9/03 
Atividade Extra 

Classe  

Controle bibliográfico: conceito Leitura de texto: CAMPELLO. 
Introdução ao controle 
bibliográfico, 1997. 
 

Participação em 

discussão na aula 

seguinte.  

1 

31/08 

8h20 às 9h50  

 

Síncrona  

Por meio de link 

disponível no Moodle 

Apresentação de Plano de Ensino.  

Retomada da discussão de Introdução 

às fontes de informação. 

Discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de web 

conferência.  

Presença na aula 

síncrona. 

01/09 Assíncrona Introdução às fontes de Informação.  Leitura de Texto e Questionário.  

Será aferida pela entrega 

do questionário previsto 

para semana 2. 

2 

07/09 
Atividade  

Extra-classe 

Instrumentos de Controle Bibliográfico 
 

Exercícios  

Será aferida pela entrega 

dos exercícios previsto 

para semana 3. 

08/09 

Síncrona  

Por meio de link 

disponível no Moodle 

Controle Bibliográfico: estrutura 

Aula expositiva, discussão e 

esclarecimento de dúvidas por 

meio de webconferência.  

 

Presença na aula 

síncrona. 

3 

14/09 

Síncrona  

Por meio de link 

disponível no Moodle 

Bilblioteca Nacional deixa de fazer o 

ISBN de livros 

Palestra com a bibliotecária  
Crislaine Zurilda Silveira (BU-
UFSC), por meio de 
webconferência.  
https://conferenciaweb.rnp.br/confe
rence/rooms/cursos-bu-ufsc/invite 
 

Presença na aula 

síncrona 

15/09 Assíncrona Instituições de controle bibliográfico  Leitura indicada e exercício.  
Será aferida pela 

realização de uma 

https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/cursos-bu-ufsc/invite
https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/cursos-bu-ufsc/invite


atividade relacionada 

com a palestra do dia 

14/09 com entrega 

prevista para semana 4 

4 

21/09 Assíncrona Controle Bibliográfico: histórico Estudo dirigido e exercício.  

Será aferida pela 

realização de uma 

atividade com entrega 

prevista para semana 5 

22/09 Assíncrono Controle Bibliográfico: histórico Estudo dirigido e exercício.  

Será aferida pela 

realização de uma 

atividade com entrega 

prevista para semana 5 

5 

28/09 Síncrono 

Fontes de Informação: Conceituação. 

Fontes primárias, secundárias, 

terciárias.  

Aula expositiva, discussão e 

esclarecimento de dúvidas por 

meio de webconferência.  

Presença na aula 

síncrona  

29/09 Assíncrono 
Fontes de informação on line.  

Nível básico 

Curso ofertado pela setor de 

capacitação da Biblioteca UFSC. 

Será disponibilizado no moodle. 

Será aferida frequência 

pela realização de uma 

atividade com entrega 

prevista para a semana 6. 

6 

05/10 Assíncrona Critério de confiabilidade Informacional Estudo dirigido.  

Será aferida frequência 

pela realização de uma 

atividade com entrega 

prevista para a semana 7. 

06/10 Síncrono  

Critério de Confiabilidade 

informacional: como identificar a 

desinformação no ambiente digital.  

Palestra com o bibliotecário  
Leonardo Ripoll (BU-UFSC), por 
meio de webconferência.  

Será aferida frequência 

pela realização de uma 

atividade com entrega 

prevista para a semana 7. 

 

7 12/10 Assíncrono Obras de Referência  
Atividade extra classe . 

Estudo dirigido.  

Será aferida frequência 

pela realização de uma 

atividade com entrega 



prevista para a semana 

10. 

13/10 Síncrono Obras de Referência 

Aula expositiva, discussão e 

esclarecimento de dúvidas por 

meio de webconferência. 

Orientação para o trabalho de 

análise de fonte de informação que 

deverá ser realizada.  

Presença na aula 

síncrona  

8 

19/10 Assíncrono 
Obras de Referência – pesquisa e 

elaboração de trabalho.  

Pesquisa e elaboração de 

trabalho. Professor estará 

disponível em chat para 

esclarecimento de dúvidas.  

Será aferida frequência 

pela realização trabalho 

com entrega prevista 

para a semana 10. 

20/10 Assíncrono 
Obras de Referência – pesquisa e 

elaboração de trabalho.  

Pesquisa e elaboração de 

trabalho. Professor estará 

disponível em chat para 

esclarecimento de dúvidas.  

Será aferida frequência 

pela realização trabalho 

com entrega prevista 

para a semana 10. 

 

9 

26/10 Assíncrono 
Obras de Referência – pesquisa e 

elaboração de trabalho.  

Pesquisa e elaboração de 

trabalho. Professor estará 

disponível em chat para 

esclarecimento de dúvidas.  

Será aferida frequência 

pela realização trabalho 

com entrega prevista 

para a semana 10. 

 

27/10 Assíncrono 
Obras de Referência – pesquisa e 

elaboração de trabalho.  

Pesquisa e elaboração de 

trabalho. Professor estará 

disponível em chat para 

esclarecimento de dúvidas.  

Será aferida frequência 

pela realização trabalho 

com entrega prevista 

para a semana 10. 

 

10 02/11 Assíncrono 

Atividade Extra classe –  A 

desinformação nossa de cada dia. 

ENTREGA DE TRABALHO 

Indicação de Webconferência da 

area e Questionário.  

Será aferida frequência 

pela realização de uma 

atividade com entrega 

prevista para a semana 



11. 

03/11 Síncrono  
Avaliação de fontes de informação na 

internet: critérios de qualidade 

Aula expositiva, discussão e 

esclarecimento de dúvidas por 

meio de webconferência.  

Presença na aula 

síncrona  

11 

09/11 Assíncrono 
Análise de Fontes de informação na 

internet  
Exercício 

Será aferida frequência 

pela realização de uma 

atividade com entrega 

prevista para a semana 

11. 

10/11 Síncrono 
Fontes de informação Etnico Raciais.  

Exercício relacionado a palestra.  

Palestra com a professora  Andreia 
Sousa da Silva (UDESC), por meio 
de webconferência.  

Presença na aula 

síncrona  

12 

16/11 Síncrono Arquivos, Museus e Bibliotecas 

Aula expositiva, discussão e 

esclarecimento de dúvidas por 

meio de webconferência. 

Presença na aula 

síncrona  

17/11 Síncrono 
Elaboração de uma fonte de 

informação  

Aula expositiva, discussão e 

esclarecimento de dúvidas por 

meio de webconferência. 

Presença na aula 

síncrona  

13 

23/11 Assíncrona 

Elaboração de uma fonte de 

informação. Orientação de trabalho 

final.  

Pesquisa e elaboração de 

trabalho. Professor estará 

disponível em chat para 

esclarecimento de dúvidas.  

Será aferida frequência 

pela realização de uma 

atividade com entrega 

prevista para a semana 

15. 

24/11 Assíncrona 

Elaboração de uma fonte de 

informação. Orientação de trabalho 

final.  

Pesquisa e elaboração de 

trabalho. Professor estará 

disponível em chat para 

esclarecimento de dúvidas.  

Será aferida frequência 

pela realização de uma 

atividade com entrega 

prevista para a semana 

15. 

14 30/11 Assíncrona 

Elaboração de uma fonte de 

informação. Orientação de trabalho 

final.  

Pesquisa e elaboração de 

trabalho. Professor estará 

disponível em chat para 

Será aferida frequência 

pela realização de uma 

atividade com entrega 



esclarecimento de dúvidas.  prevista para a semana 

15. 

01/12 Assíncrona 

Elaboração de uma fonte de 

informação. Orientação de trabalho 

final.  

Pesquisa e elaboração de 

trabalho. Professor estará 

disponível em chat para 

esclarecimento de dúvidas.  

Será aferida frequência 

pela realização de uma 

atividade com entrega 

prevista para a semana 

15. 

15 

07/12 Síncrona 

Breve apresentação da Fonte de 

Informação elaborada. 

ENTREGA DO TRABALHO FINAL  

 

Presença na aula 

síncrona 

08/12 Síncrona 
Breve apresentação da Fonte de 

informação elaborada  
 

Presença na aula 

síncrona  

16 

14/12 Síncrona 
Encerramento da disciplina, publicação 

de resultado parcial.  

Discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de 

webconferência.  

Presença na aula 

síncrona  

15/12 Assíncrono Prova de recuperação   
 

Local para as aulas Síncronas: Webconferência RNP: https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/cin-7206_fontes-gerais-de-informacao   
Em caso de problemas técnicos será disponibilizado um novo endereço em outra plataforma. É necessário Acessar o Moodle antes da aula. 

PALESTRAS ONLINE (LIVES) 

08/09 à 19h Palestra online (live) “Arquivologia UFSC: 10 anos de ensino em 2020” com Profas. Luciane Vital e Graziela Medeiros à convite da AAESC. 

Reprodução: AAESC. 

17/10 às 19h Palestra online (live)  “Políticas arquivísticas” com Profa. Évelin Mintegui (FURG) no Canal do Youtube do Curso 

22/10 ás 10h Palestra online (live)  “O Arquivista: da formação à atuação profissional” (tema provisório) com e Profa. de Arquivologia Camila S. Lemkuhl 

Obs.: O horário fora da grade das disciplinas foi pensado para que diferentes estudantes do Curso possam assistir. O evento ficará gravado e 

disponível posteriormente. Não é necessário de inscrever previamente e terá direito a certificado (inscrição disponível somente na Live). Participe! 

https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/cin-7206_fontes-gerais-de-informacao

