
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  

Campus Universitário - Trindade - Caixa Postal 476 CEP 88.010-970 - Florianópolis - Santa 

Catarina Telefone - (48) 3721-4075 - E-mail: cin@contato.ufsc.br  

  

 

PLANO DE ENSINO 2020.2 

1 IDENTIFICAÇÃO 

Disciplina        : CIN7606 – Organização de Bibliotecas 

Carga Horária: : 72h/a – 4 créditos 

Oferta            : 6a fase do Curso de Biblioteconomia 

Horário          : 2ª feira: 18h30min às 22h 

Pré-requisitos: CAD7001 Introdução à Administração; CAD7213 Organização, Sistemas e 

Métodos 

Professora     :  Prof. Dra. Eliana Maria dos Santos Bahia 

E-mail            : eliana.maria@ufsc.br 

 

IMPORTANTE:  Haverá gravação de conteúdo das aulas remotas! Pede-se aos estudantes 

que observem e respeitem esta diretiva! 

Eu espero gravar e postar as sessões síncronas ( ter minha imagem em algumas sessões 

assíncronas)  me preocupo com algum mau uso, por raras pessoas com má inclusão ou 

extrema falta de noção)- Resolução n.140/2020/CUn. 

 

TODAS AS ATIVIDADES SEMPRE SERÁ PELO MOODLE.UFSC.BR 

 

RESOLUÇÃO Nº 30/2020/CUn, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020 O PRESIDENTE 
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA, no uso de suas atribuições, considerando a decisão do plenário 
tomada na sessão realizada em 1º de dezembro de 2020, pela aprovação do teor 
do Parecer nº 33/2020/CUn, constante do Processo nº 23080.043782/2020-86, 

 

EMENTA 
Estrutura organizacional das bibliotecas. Os fluxos de trabalho nas bibliotecas. Estruturação do 
espaço físico de bibliotecas. Elaboração de manuais, normas de procedimentos e relatórios em 
Bibliotecas. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  Compreender o processo de organização de bibliotecas. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1 - Caracterizar os objetivos, funções e atividades de bibliotecas; 

2.2.2 - Descrever o processo de organização/reorganização de bibliotecas; 

2.2.3- Caracterizar os fluxos de informação e processos de trabalho de bibliotecas; 
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2.2.4-Caracterizar o processo de arranjo físico de bibliotecas; 

 

2.2.5-- Descrever a estrutura e conteúdo de manuais em bibliotecas; 
2.2.6 -Caracterizar a estrutura e conteúdo de relatórios de atividades em bibliotecas.  

 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

3.1 Introdução 

3.1.1 - A biblioteca enquanto organização 

3.1.2  -Objetivos, funções e atividades de bibliotecas 

3.1.3 -Tipos de bibliotecas 

3.1.4 -Definição do processo organizador em bibliotecas 

3.1.5 -Caracterização estrutural de bibliotecas 
 
3.2 Fluxos e processos de trabalho em bibliotecas  
 
3.2.1 Caracterização dos fluxos e processos de trabalho em bibliotecas, incluindo: 
 a) Coleta: seleção, aquisição 
 b) Tratamento da informação: I – descrição do documento (catalogação, referenciação); 
 II – representação do conteúdo do documento (classificação, indexação);  
III – processos de apoio (registro, preparo físico do material, preparo para circulação);  
IV – armazenagem da coleção; 
 V – inventário da coleção  
c) Uso e disseminação: serviços de referência, serviços de extensão, serviços de circulação da 
coleção. 

 
 3.3 Organização do espaço físico em bibliotecas 

 3.3.1 Educação ambiental: aspectos ligados à conservação da biodiversidade e ao zoneamento 

ambiental ; 

3.3.2 O processo de planejamento do layout;  

3.3.3 Padrões adotados para cálculo de espaço; 

 3.3.4 Aspectos de ambiências; 

3.3.5 Conservação da coleção; 

3.3.6 Mudanças físicas em bibliotecas 

3.4 Manuais e normas de procedimentos adotados em bibliotecas 

 3.4.1 Definição e papel dos manuais em bibliotecas; 

 3.4.2 Estrutura e conteúdo dos manuais em bibliotecas;  

3.4.3 Apresentação e controle dos manuais;  

3.4.4 Regulamentos, regimentos e normas de procedimentos: estrutura e organização.  



3.5 Relatórios de atividades como instrumento de gerência e planejamento  

3.5.1 Coleta de dados estatísticos;  

3.5.2 Estrutura e conteúdo dos relatórios. 

4 METODOLOGIA  

Aulas síncronas e assíncronas. 

4.4 Seminários, palestras e leitura de textos.   

5 AVALIAÇÃO 

5 Avaliação A média semestral será composta pelas notas nas seguintes avaliações:  

- Avaliação 1 (40%)  

- Avaliação 2 (20%)  

- Atividades (40%) 

 

 

  

  

Observação:  

1. Essa disciplina não permite recuperação, sendo necessário atender todos os requisitos 

do item 5 e mais de 75% de frequência.  

2. Cabe ao aluno acompanhar, junto a cada professor, o registro da sua frequência às 

aulas (Art. 69, inc. 4, Resolução 017/CUn/97).  

Qualquer alteração será discutida com antecedência.  

Detalhes sobre as provas, atividades e resenha serão fornecidos em sala de aula com uma semana de 

antecedência. A nota para aprovação é 6,0. Quem alcançar média semestral entre 3,0 e 5,5 poderá 

realizar a prova de recuperação, na data prevista no cronograma. Será feita uma nova média, entre a 

média semestral e a prova de recuperação, que será a nota definitiva na disciplina. É exigida 

frequência mínima de 75% nas aulas para aprovação. O atendimento aos alunos pode ser realizado 

de forma assíncrona via fórum de dúvidas no Moodle ou por e-mail: juliana.rabello@yahoo.com.br.  

*Nota importante: As aulas estão protegidas pelo direito autoral. Baixar, reproduzir, compartilhar, 

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. 
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7 Cronograma de acordo com o Calendário Suplementar Excepcional* 

 

Data Tipo de 

atividade 

Conteúdo Atividade Aferição de 

frequência 

        

CH 

02/02 Presencial Apresentação da disciplina  

 As bibliotecas enquanto organizações Objetivos, 

funções e atividades de bibliotecas 

     -----     -----        04 

09/02 Síncrona Revisão de conteúdo Tipos de bibliotecas Definição 

do processo organizador em bibliotecas 

Caracterização estrutural de bibliotecas. 

****Leitura dos textos recomendados 

Interação ao 

vivo 

Acesso à 

plataforma do 

Moodle.ufsc.br 

04 

16/02 Assíncrona Caracterização dos fluxos e processos de trabalho 

em bibliotecas: coleta, seleção e aquisição 

**** Leitura dos textos recomendados . 

 Responder a questão publicada no Moodle 

Aula gravada Acesso à 

plataforma do 

Moodle.ufsc.br 

Moodle 

Postagem da 

atividade 

04 

23/02 Assíncrona Caracterização dos fluxos e processos de trabalho 

em bibliotecas: tratamento da informação 

Aula gravada Leitura dos 

textos 

,recomendados 

Responder a 

questão 

publicada 

Moodle 

04 

02/03 Assíncrona Caracterização dos fluxos e processos de trabalho 

em bibliotecas: armazenamento e inventário da 

coleção 

Interação ao 

vivo 

Leitura dos 

textos 

recomendados 

Responder a 

questão 

publicada no 

Moodle 

04 

09/03 Assíncrona Caracterização dos fluxos e processos de trabalho 

em bibliotecas 

 Leitura do texto 

recomendado 

Atividade: 

elaboração de 

resumo 

04 

https://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/article/view/291/294


16/03 Assíncrona Avaliação 1 Responder as 

questões 

pelo Google 

Forms 

Link 

disponibilizado 

no Moodle. 

Envio do 

formulário 

respondido 

04 

23/03 Assíncrona Organização do espaço físico em bibliotecas: 

Educação ambiental: aspectos ligados à conservação 

da biodiversidade e o ao zoneamento ambiental; o 

processo de planejamento de layout; padrões 

adotados para cálculo de espaço 

Aula gravada Leitura dos 

textos 

recomendados 

Responder a 

questão 

publicada no 

Moodle. 

Postagem da 

atividade 

04 

30/03 Assíncrona Organização do espaço físico em bibliotecas: 

aspectos de ambiência; conservação da coleção; 

mudanças físicas em bibliotecas 

Aula gravada Leitura dos 

textos 

recomendados 

Responder a 

questão 

publicada no 

Moodle. 

Postagem da 

atividade. 

04 

06/04 Assíncrona Manuais e normas de procedimentos adotados em 

bibliotecas: definição e papel dos manuais em 

bibliotecas Estrutura e conteúdo dos manuais em 

bibliotecas Apresentação e controle dos manuais. 

Aula gravada Leitura dos 

textos 

recomendados 

Responder a 

questão 

publicada no 

Moodle. 

Postagem da 

atividade. 

 

30/04 Síncrona A biblioteca à noite. 

https://www.youtube.com/watch?v=XyTGqzBqo1M 

Interação ao 

vivo 

Postagem da 

atividade. 

04 

13/04 Assíncrona Manuais e normas de procedimentos adotados 

em bibliotecas: regulamentos, regimentos e normas 

de procedimentos – estrutura e organização. 

Aula gravada Leitura dos 

textos 

recomendados 

Responder a 

questão 

publicada no 

Moodle. 

Postagem da 

atividade. 

04 

20/04 Assíncrona Manuais e normas de procedimentos adotados 

em bibliotecas: regulamentos, regimentos e normas 

de procedimentos – estrutura e organização 

Aula gravada Leitura dos 

textos 

recomendados 

Responder a 

questão 

04 



publicada no 

Moodle. 

Postagem da 

atividade. 

27/04 Assíncrona Relatórios de atividades como instrumentos de 

gerência e planejamento Coleta de dados estatísticos 

Estrutura e conteúdo dos relatórios. 

Aula gravada Leitura dos 

textos 

recomendados 

Responder a 

questão 

publicada no 

Moodle. 

Postagem da 

atividade. 

04 

04/05 Síncrona Preparação da biblioteca para avaliação do MEC 

com base nos instrumentos de avaliação. 

Interação ao 

vivo 

Moodle. 

Acesso à 

plataforma. 

04 

11/05 Síncrona Revisão da disciplina Interação ao 

vivo 

Moodle. 

Acesso à 

plataforma. 

04 

18/05 Assíncrona Avaliação 2 Responder as 

questões 

pelo Google 

Forms 

disponibilizado 

no Moodle. 

Envio do 

formulário 

respondido. 

04 

* *sujeito a alterações. 

 

 

 


