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PLANO DE ENSINO 2021.1 (Aulas Remotas) 

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: Todas as disciplinas obrigatórias do Núcleo Comum e Núcleo Especifico do curso 
Professora: Marli Dias de Souza Pinto marli.dias@ufsc.br 
Dia/ Horário: Segunda feira 18 h 30 min / 20 h00 min  
 
2 EMENTA 
Plano    de    atividades.    Prática    supervisionada    em    unidades    de    informação credenciadas 
na UFSC. Redação e apresentação de relatório de estágio. 

 
3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo Geral 

Executar práticas de acordo com as teorias estudadas no decorrer do curso, em Unidades de Informação. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
3.2.1. Diagnosticar o local de estágio; 
3.2.2 Planejar as atividades de estágio, em consonância com o supervisor do local e aprovação do Orientador 
CIN/UFSC; 
3.2.3 Realizar as atividades biblioteconômicas na Unidade de Informação; 
3.2.4 Elaborar relatório final das atividades, atendendo a normalização pertinente; 
3.2.5   Apresentar   o   relatório   final   com   proposta   de   inovação   em   tecnologias, instrumentos, técnicas 
e métodos na execução das atividades e gestão da Unidade de Informação. 

 
4 CONTEÚDOPROGRAMÁTICO 
4.1 Elaboração do plano de atividades 
4.2 Diagnóstico do local do estágio 
4.3 Execução das atividades previstas no plano 
4.4 Relatório das atividades desenvolvidas no estágio 

 
5 METODOLOGIA: 

As aulas serão desenvolvidas de modo síncronas e assíncronas. Para as aulas síncronas será utilizado 
BigBlueButton no Moodle.  O respectivo cronograma com todas as informações sobre link para acessar as aulas 
será disponibilizado no Moodle, enviado por e-mail. As informações referentes as semanas, datas e horários 
estão disponibilizadas no Cronograma das aulas da disciplina. O dia da semana e horário de realização das aulas 
síncronas é o mesmo registrado no CAGR no semestre 2021.1 

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 
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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 
 
Conforme a Resolução do Conselho Universitário 017/Cun/97, de 30/09/97:  
 

A frequência mínima obrigatória é de 75% das aulas. Cabe ao Aluno (a) acompanhar junto a cada professor, 
o registro de sua frequência as aulas. (Art. 69, inc.4 Resolução 017/CUn/97) 

Esta disciplina NÃO permite recuperação, sendo necessário atender todos os requisites do item 5;  
 

 
 

 
6 AVALIAÇÃO:  
 
A avaliação será realizada por meio do cálculo da média simples das notas dos seguintes itens: 
6.1 Plano de estágio preenchido conforme modelo: TCE no SIARE. 
6.2 Relatório de estágio: nota composta pela média de avaliação do bibliotecário supervisor; 
       avaliação do professor orientador; avaliação da professora da disciplina. 
6.3 Frequência nas aulas síncronas: 14.06; 23.08; 30.08;  06/09 
6.4 Apresentação oral do Seminário Geral de Socialização do Estágio Obrigatório – via BigBlueButton no Moodle. 
 
 
 

7 ATENDIMENTO.   
O atendimento ao aluno pode ser agendado pelo e-mail:marli.dias@ufsc.br 
 

 
7 BIBLIOGRAFIA 
 

Serão utilizadas as bibliografias das disciplinas obrigatórias Núcleo Especifico. 
 
 

 

mailto:dptcin@cin.ufsc.br
mailto:marli.dias@ufsc.br


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

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

Curso de Biblioteconomia – Turma 06324C 
   

 

 

PREVISÃO DE CRONOGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
.  
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N. aula Dia/ Horário Tipo de aula Conteúdo Estratégias de ensino 

 1  

 
14.06 

18:30h /20h  
 
 

AULA 
SÍNCRONA 

 
 

Apresentação do Plano de Ensino – Regulamento de Estágio do 
curso. 
Orientações gerais sobre Estágio: Plano de Atividades, relatório 
de estágio, resumo, instituições concedentes. 
Estágio Supervisionado e Estágio Não Obrigatório Validado 
(http://estagios.cin.ufsc/) 

Explanação oral sobre a dinâmica da 
disciplina Apresentação de slides.  

VÍDEO 1 E VÍDEO 2 

2 e 3 21.06 e 28.06 
AULA 

ASSINCRONA 

Cadastramento e preenchimento do estágio no Siare 
(https//siare.sistemas.ufsc.br) 
Elaboração do Plano de Estágio (com supervisor e orientador)  
http://estagios.cin.ufsc.br/ 

DIP / PROGRAD – Departamento de 
Integração Acadêmica e Profissional 
(ufsc.br) Atividades de Elaboração do 
Plano de Atividades 

4 e 5 05.07 e 12.07 
AULA 

ASSINCRONA 
Aula Reservada para finalização da documentação e postagens 
no ambiente Moodle 

Ambiente Moodle 

6, 7, 8, 9, 
10,  

19/07 
26/07 
02.08 
09/08 
16/08 

 

AULA 
ASSINCRONA 

Estágio in loco  
(as datas de finalização ocorrem de acordo com o início de 
cada estágio e as datas aqui indicadas consistem na fase inicial 
e primeiros aprendizados no estágio.  
 

Estágio in loco  
 

11 

23.08 
18:30h /20h  

 
 

AULA 
SÍNCRONA 

 

Orientações o seminário de socialização e entrega do relatório 
final de estágio e do resumo informativo do estágio obrigatório 
(http://estagios.cin.ufsc.br/formularios-de-estagio/) em caso 
de dúvidas, atendimento sob demanda, com marcação por e-
mailbiblioteconomia.estagios@contato.ufsc.br) 

Aula dialogada esclarecimentos e 
orientação 

mailto:dptcin@cin.ufsc.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

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

Curso de Biblioteconomia – Turma 06324C 
   

 

 
.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*Seguindo a orientação do Departamento de Ciência da Informação, para completar a carga horária nas 16 semanas, pode-se  
utilizar o planejamento de atividades assíncronas nos sábados. 
 
Para as aulas síncronas via BigBlueButton no Moodle 

 

12 
30.08 

18:30h /20h  
 

AULA  
SÍNCRONA 

 
Seminário Geral de Socialização - Parte I Apresentação de slides 

13 
06.09 

18:30h /20h  
 

AULA  
SÍNCRONA 

 
Seminário Geral de Socialização - Parte II Apresentação de slides 

14, 15 

13./ 20.09 

AULA 
 ASSINCRONA 

Prazo postagem do Relatório Final de Estágio no 
formato PDF/A – arquivo 1. Arquivo 1: nome-completo-
do-aluno-Relatório- Final-2021-1 
Prazo final de postagem do Resumo Informativo de 
Estágio no formato PDF/A – arquivo 2; 
Arquivo 2: nome-completo-do-aluno-Resumo- 
2021.1 

Postar no MOODLE  

16 27.09 AULA  
ASSINCRONA 

Médias. Encerramento da disciplina Divulgação via  Moodle  
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