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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: 30 h/a
Carga horária assíncrona: 42 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%;

OBSERVAÇÃO: * Frequência: Obrigatório no mínimo em 75% das aulas  (resolução
017/Cun de 30/09/97). * No caso de falta no dia programado para a  entrega das
avaliações, encaminhar justificativa e pedido formal à chefia do  Departamento, no
prazo de até três dias úteis, conforme a resolução nº  17/CUN/97, de 30/09/97.

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



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

Seman
a

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

1 25/102
8h20 às 9h50

Síncrona
Por meio de link

disponível no Moodle

Apresentação de Plano de
Ensino.  Introdução às
fontes de informação.

Discussão e esclarecimento de
dúvidas por meio de web
conferência.

Presença na aula
síncrona.

26/10 Assíncrona Introdução as fontes de
informação

Leitura de Texto e Questionário. Será aferida pela entrega
do questionário previsto
para a semana 2.

2 01/11 Síncrona Introdução ao controle
bibliográfico

Aula expositiva, discussão e
esclarecimento de dúvidas por
meio de webconferência.

Presença na aula
síncrona.

02/11 Dia não letivo Dia não letivo Dia não letivo Dia não letivo

06/11 Assíncrono Controle bibliográfico Atividade Será aferida pela entrega
da atividade  prevista  para
semana 4.

3 08/11 Síncrona Instrumentos de Controle
Bibliográfico

Aula expositiva, discussão e
esclarecimento de dúvidas por
meio de webconferência.

Presença na aula
síncrona.

09/11 Síncrona Aula inaugural do curso de
Arquivologia

Aula inaugural do curso de
Arquivologia

Será aferida pela presença
na aula inaugural



4 13/11 Assíncrono Instituições de controle
bibliográfico

Leitura indicada e exercício
relacionada a palestra do dia
16/11

Será aferida pela entrega
da atividade  prevista  para
semana 5

4 15/11 Dia não letivo
Dia não letivo

Dia não letivo Dia não letivo

16/11 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.

Presença na aula síncrona

5 22/11 Síncrono Fontes de Informação:
Conceituação. Fontes
primárias, secundárias,
terciárias.

Aula expositiva, discussão e
esclarecimento de dúvidas por
meio de webconferência.

Presença na aula
síncrona

23/11 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 29/11 Síncrono Obras de Referência Aula expositiva, discussão e
esclarecimento de dúvidas por
meio de webconferência.

Presença na aula
síncrona



30/11 Assíncrono Obras de Referência Atividade = avaliação de uma
obra de referência

Será aferida frequência
pela realização de uma
atividade com entrega

prevista para a semana7

7 06/12 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

07/12 Assíncrono Avaliação de fontes de
informação na  internet

Atividade Será aferida frequência
pela realização trabalho

com entrega prevista  para
a semana 08

8 13/12 Síncrono Elaboração de uma fonte de
informação. Discussão inicial para a
preparação do trabalho final

Será aferida frequência pela
realização de uma atividade com
entrega prevista para a semana

Presença na aula
síncrona

14/12 Assíncrono Proposta para elaboração de uma
fonte  de informação

Atividade Será aferida
frequência  pela

realização de uma
atividade com entrega

prevista para a
semana 9

9 31/01 Síncrono Obras de Referência – pesquisa e
elaboração de trabalho. ANÁLISE DE
UMA FONTE DE INFORMAÇÃO

Pesquisa e elaboração de
trabalho.

Presença na aula
síncrona



01/02 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 12.

10 07/02 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 12.

08/02 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 12.

11 12/02
(4 créditos)

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 12.

12 14/02 Síncrono Arquivos, Museus e Bibliotecas Aula expositiva, discussão e
esclarecimento de dúvidas por
meio de webconferência.

Presença na aula
síncrona



15/02 Assíncrono ENTREGA DO TRABALHO –
Análise de fontes de informação.

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 hoje dia 15/02

13 21/02 Assíncrono Critério de confiabilidade Informacional Estudo dirigido. Será aferida frequência
pela realização de uma
atividade com entrega
prevista para amanhã,

dia  22/02.

22/02 Síncrono Critério de Confiabilidade
informacional: como identificar a
desinformação no ambiente digital.

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

Presença na aula
Síncrona

14 28/02 Dia não letivo Dia não letivo Dia não letivo Dia não letivo

01/03 Dia não letivo Dia não letivo Dia não letivo Dia não letivo

05/03
4 créditos

Assíncrono Elaboração de uma fonte de
informação

Elaboração de uma fonte de
informação

Será aferida
frequência  pela

realização trabalho
com entrega prevista

para a semana 17

15 07/03 Assíncrono Elaboração de uma fonte de
informação

Será aferida
frequência  pela

realização trabalho
com entrega prevista

para a semana 17



08/03 Assíncrono Elaboração de uma fonte de
informação

Será aferida
frequência  pela

realização trabalho
com entrega prevista

para a semana 17

16 12/03
(4 créditos)

Assíncrono Elaboração de uma fonte de
informação

Será aferida
frequência  pela

realização trabalho
com entrega prevista

para a semana 17

17 14/03 Síncrono Apresentação Trabalho final
ENTREGA DO TRABALHO FINAL

15/03 Síncrono Apresentação Trabalho Final

18 21/03 Síncrono Apresentação Trabalho Final

22/03 Síncrono 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.


