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1 IDENTIFICAÇÃO
Disciplina: CIN7705 – Publicação Bibliográfica
Carga Horária: 36 h/a semestrais distribuídas em 16 semanas e 2 encontros assíncronos extras
Pré-requisitos: Não há
Oferta: Obrigatória para o curso de graduação em Biblioteconomia, 7a fase
Horário: Quinta-feira, 20:20 às 22:00
Professor: Vinícius Medina Kern
E-mail: v.m.kern@ufsc.br 

NOTA IMPORTANTE: O professor  não autoriza o uso de imagens, vídeos etc. fora do âmbito do 
estudo  na  disciplina.  As  imagens,  sons  e  vídeos  das  aulas  estão  protegidos  pelo  direito  autoral. 
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 (sem prejuízo da devida ação legal, quando couber).

EMENTA: Publicação  bibliográfica:  histórico  e  organização.  Processo  editorial  de  publicações 
bibliográficas  impressas  e  digitais.  Mercado  nacional  e  internacional  da  publicação  bibliográfica. 
Depósito  legal  e  direitos  autorais.  Recursos  e  instrumentos  para  editoração  e  preservação  de 
publicação bibliográfica.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Caracterizar  a  publicação  bibliográfica,  processo,  preservação  e  recursos  para  a  editoração  de 
publicações bibliográficas.

2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Conhecer publicação bibliográfica: histórico e organização;
2.2.2 Identificar processos de editoração impressa e digital;
2.2.3 Conhecer mercado nacional e internacional da publicação bibliográfica;
2.2.4 Conhecer depósito legal e direitos autorais;
2.2.5  Identificar  e  utilizar  recursos  e  instrumentos  para  editoração  e  preservação  de  publicação 
bibliográfica.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3.1 Publicação bibliográfica (livro, e-book, monografia, anais, relatórios de pesquisa e técnico): 
histórico e organização
3.2 Processos de editoração impressa e digital

mailto:v.m.kern@ufsc.br
mailto:cin@contato.ufsc.br


3.3 Mercado nacional e internacional da publicação bibliográfica
3.4 Depósito legal e direitos autorais: legislação
3.5 Recursos e instrumentos para editoração e preservação de publicação bibliográfica
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5 METODOLOGIA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Neste  plano  de  ensino  complementar  emergencial,  adotamos  as  determinações  da  UFSC  no 
enfrentamento à pandemia de COVID-19.
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O que não muda: A carga horária, a ementa, o conteúdo programático.
O que  muda:  (1)  O caráter  exclusivamente  online (síncrono  e  assíncrono)  das  atividades;  (2)  o 
número de encontros, que dos usuais 18 passa a 16, com as 2 datas restantes cumpridas via atividades 
assíncronas; (3) A escolha da bibliografia básica, que fica restrita a obras acessíveis online (alteramos a 
composição  da  bibliografia  básica,  movendo  os  itens  anteriormente  incluídos  para  a  bibliografia 
complementar; (4) a aferição da presença, que se dá nas sessões síncronas em que cada um usa seu 
nome próprio (identificável) ou no cumprimento da tarefa associada à data.

ABORDAGEM:
A disciplina tem materiais postados no Moodle (https://moodle.ufsc.br/). São 16 datas com encontros 
segundo o calendário da UFSC. As 2 datas que completam 18, bem como datas regulares que caem em 
feriados,  são  cumpridas  por  meio  de  atividades  assíncronas.  Cada  aula  inclui  uma  ou  mais  das 
seguintes modalidades (o cronograma abaixo detalha cada aula):

(1)  Leitura  preparatória,  atividade  assíncrona:  anterior  ao  encontro  síncrono  –  quando 
existente, programada para um tempo de leitura de 15 a 45 min;

(2) Aula gravada, atividade assíncrona: assistência a aula expositiva gravada prevista para 5 
a 25 min;

(3) Exercícios, atividade assíncrona: atividade formativa preparatória, exercícios de fixação e 
de avaliação, tipicamente programados para resolução em 25 a 90 min;

(4)  Aula online,  encontro  síncrono:  usando  a  plataforma disponível  para  exposição  pelo 
professor, discussão e resolução de dúvidas, no horário regular de aula – quando existente, o encontro 
é programado para até 75 min.

Nem toda  aula  tem esses  4  elementos  (vide  detalhamento  no cronograma abaixo).  A  plataforma 
disponível para os encontros síncronos será provavelmente o BBB Moodle ou outra recomendada pela 
UFSC (com link postado no Moodle).
Tratando-se de  um  plano de  ensino,  alterações  são  possíveis  e  serão  comunicadas  em mensagem 
postada no Moodle e enviada por e-mail. Por este motivo, é fundamental que cada um seja responsável 
pela manutenção de sua conta de usuário junto à SeTIC (o professor não tem influência sobre esse 
funcionamento).

6 CRONOGRAMA
AULA (turma) CONTEÚDO (Abordagem conforme definida acima)

Aula 01  28/10 Objetivo:  apresentação da disciplina,  professor e  alunos com base no plano de 
ensino.
Abordagem: Leitura preparatória (plano de ensino), Aula online. Tempo total: 2 h-
aula (0,5 assíncrono, 1,5 síncrono). 

Aula 02  4/11 Objetivo:  apresentação  do  enunciado  de  trabalho,  orientação  para  a  execução, 
formação de duplas de trabalho. 
Abordagem:  Leitura  do enunciado de  trabalho – Moodle),  Aula  gravada,  Aula 
online. Tempo total: 2 h-aula (0,5 assíncrono, 1,5 síncrono).

Aula 03  11/11 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: o mercado do livro).
Abordagem: Aula gravada, Aula online. Tempo total: 2 h-aula (0,5 assíncrono, 1,5 
síncrono).

Aula 04  18/11 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: seleção de originais para publicação).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).
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Aula 05  25/11 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: tradução de originais).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).

Aula 06  2/12 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: editoração).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).

Aula extra 
assíncrona 1 (de 
2)  4/12

Objetivo:  discutir  a existência de mecanismos  que envolvem atores e fatores e 
afetam o ecossistema da publicação bibliográfica (estimulam, mantêm, degradam 
ou criam novas propriedades).
Abordagem: Aulas gravadas, Exercícios. Tempo total: 2 h-aula (2,0 assíncrono).

Aula 07  9/12 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: capas e ilustrações).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).

Aula 08  16/12 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: projeto gráfico).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).

Recesso de verão
Aula 09  3/2 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 

publicação bibliográfica (tema nesta aula: diagramação e revisão).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).

Aula 10  10/2 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: sistema de marketing).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).

Aula 11  17/2 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: impressão).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).

Aula extra 
assíncrona 2 (de 
2)  19/2

Objetivo:  discutir  a existência de mecanismos  que envolvem atores e fatores e 
afetam o ecossistema da publicação bibliográfica (estimulam, mantêm, degradam 
ou criam novas propriedades).
Abordagem: Aula gravada, Exercícios. Tempo total: 2 h-aula (2,0 assíncrono).

Aula 12  24/2 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: venda de livros).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).

Aula 13  3/3 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: produção de e-books e audiobooks).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).

Aula 14  10/3 Objetivo: discutir a existência de atores e fatores que constituem o ecossistema da 
publicação bibliográfica (tema nesta aula: disseminação de livros em escolas).
Abordagem:  Aula gravada,  Exercícios,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 
assíncrono, 1,0 síncrono).



Aula 15  17/3 Objetivo: apreciar o resultado das elaborações da turma sobre atores e fatores que 
constituem o ecossistema da publicação bibliográfica, bem como o que os conecta 
e os processos que mais afetam o sistema.
Abordagem:  Exercício,  Aula online.  Tempo total:  2 h-aula (1,0 assíncrono, 1,0 
síncrono).

Aula 16  24/3 Objetivo: recuperação de aproveitamento (para os casos de alunos na situação de 
frequência suficiente e nota insuficiente para aprovação sem recuperação).
Abordagem: Exercícios, Aula online. Tempo total: 2 h-aula (1,0 assíncrono, 1,0 
síncrono).

7 AVALIAÇÃO

Serão considerados como itens de avaliação a frequência assídua* e o cumprimento das atividades 
enunciadas com entrega programada.
* A aferição da presença é feita nos encontros síncronos – em que cada um usa seu  nome próprio 
(identificável) – ou no cumprimento (entrega) da tarefa associada à data e a aferição da entrega dos 
trabalhos é feita no Moodle, conforme o registro de entrega.

A composição da nota final é dada por:
 Peso 30%: Assiduidade na presença e na entrega das atividades enunciadas (Exercícios).
 Peso 70%: Qualidade do conteúdo entregue em cumprimento às atividades enunciadas 

(Exercícios).

Obs.: Conforme a Resolução 17/CUN/97, de 30/09/1997, é obrigatória a frequência de 75%. Em caso 
de  faltas  em  atividades  de  avaliação,  encaminhar  justificativa  e  pedido  formal  à  Chefia  do 
Departamento no prazo de três (3) dias úteis.
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