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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral: Fornecer ao aluno os fundamentos apropriados para a realização da escolha e aplicação dos
preceitos éticos no ambiente profissional.
2.2 Objetivos específicos
2.2.1 Discutir as circunstâncias que levam homem e sociedade a fundamentar ética e moralmente a sua existência
no mundo.
2.2.2 Apresentar os fundamentos e a evolução histórica da ética no Ocidente.
2.2.3 Identificar o alcance da conduta ética nas práticas arquivísticas dentro das organizações, examinando os seus
principais temas.
2.2.4 Avaliar a atuação do arquivista e sua postura diante de dilemas éticos.
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 Aspectos Gerais
1.1 A dimensão moral da existência humana;
1.2 A natureza e a cultura
1.3 Ética e Moral: conceitos básicos.
1.4 Sistemas éticos fundamentais.
2 Ética nas organizações.
2.1 História da ética nas organizações
2.2 Os códigos de ética e a gestão de pessoas
2.3 Ética em relação ao usuário
3 Temas de ética profissional no ambiente de atuação do arquivista
3.1 A divulgação de conteúdos: responsabilidade social
3.2 O sigilo e seu alcance nas instituições públicas, nas empresas e outras organizações.
3.3 O sigilo nos hospitais, escolas e instituições universitárias.
3.4 O sigilo nos acervos dos órgãos da imprensa.
4 Legislação e ética
4.1 A regulamentação da profissão: formação e exercício profissional.
4.2 Os Órgãos de Classe
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5 METODOLOGIA - Aulas expositivas e dialogadas; exposição oral pelos alunos; elaboração de estudos de
textos pelos alunos; elaboração de textos pelos alunos. Outras formas, conforme a necessidade.

6 AVALIAÇÃO - Instrumentos /e/ valor percentual/proporcional máximo na nota final, com base no
valor da nota máxima alcançada em cada instrumento
- Avaliação Escrita 1 (peso = 25%)
- Avaliação Escrita 2 (peso = 25%)
- Trabalho final (peso = 30%)
- Resumo informativo de texto + questões sobre o mesmo (até 0,20 para cada entrega – impresso – de
resumo dos textos indicados abaixo, acompanhado de 2 a 4 questões )
Obs.: para a elaboração do resumo, seguir as partes da norma NBR6028 da ABNT abaixo.
No Instrumento Avaliação Escrita espera-se que o aluno demonstre:
a) Compreensão e/ou fixação do conteúdo programático = 60%
b) Uso correto da língua vernácula = 40%
No Instrumento trabalho final espera-se que o aluno demonstre:
a) Capacidade de delimitar a abordagem e alcance do conteúdo do trabalho = 20%
b) Capacidade de análise, argumentação e síntese do tema = 30%
c) Capacidade de descobrir, explorar e utilizar bibliografia sobre o tema = 15%

d) Uso de procedimentos normalizados = 10%
e) Uso correto da língua vernácula = 15%
f) Capacidade de construir texto coerente em forma e conteúdo = 10%
Obs. 1: O trabalho final poderá ser feito individualmente ou em equipe e será entregue sob a forma de
monografia.
Providências:
1 – A equipe, ou o aluno que fará o trabalho individualmente, entregará ao professor (o)s nome(s) do(s)
proponente(s) até a primeira aula do segundo mês do semestre letivo;
2 – Entregará ao professor, por escrito, o título tema do trabalho com uma ementa contendo de 200 a
400 palavras até a terceira aula do segundo mês; nesta ementa devem estar discriminados: o assunto
que deverá demonstrar a relação que tem com os tópicos do conteúdo programático; as razões da
escolha desse assunto; o objetivo que orientará a produção do trabalho; mínimo de três referências de
material bibliográfico sobre o assunto proposto;
3 – Entregará ao professor a redação final do trabalho, até a data limite indicada no plano de ensino, em
versões impressa e eletrônica (rtf ou word).
Obs. 2: – A equipe não poderá ultrapassar a 03 (três) participantes.
7 DINÂMICA DAS ATIVIDADES
As atividades são presenciais, em sala, ou em outros espaços, conforme a necessidade metodológica.
Obs.: O comparecimento a 100% das aulas é condição para o/a aluno/a obter a nota máxima ao final do semestre,
considerando o máximo desempenho em outros itens da avaliação.
OBSERVÂNCIA DE PRAZOS
Qualquer trabalho, atividade, etc., entregue após a data estabelecida no plano de ensino receberá de nota ZERO à
redução de 20% da nota final da atividade a que se relaciona.
RESPONSABILIDADE AUTORAL
A apresentação de trechos de textos de outra autoria sem a menção inequívoca da fonte, quando detectado pelo
professor, implicará na atribuição de nota ZERO ao trabalho entregue pelo aluno/grupo.
DIREITOS E DEVERES DO ESTUDANTE
Recomenda-se a consulta ao Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC -

http://notes.ufsc.br/aplic/RESOCONS.NSF/eab68f213e7101c80325638c005e9041/29c50f204e370fe9032
565f5004f9384?OpenDocument&Highlight=2,17
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ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO RESUMO
MANUAL DA NORMA 6028 DA ABNT - Informação e documentação / Resumo e Apresentação
1 Destino [...]
2 Objetivo
Esta norma estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos.
3 Definições
3.1 Para o efeito desta norma, aplicam-se as seguintes definições:
Palavras-chave: Representa o conteúdo do documento, escolhida, preferencialmente, em vocábulo
controlado.
Resumo: Apresentação concisa dos pontos relevante de um documento.
Resumo crítico: [...]
Resumo indicativo: [...]

 Resumo informativo: informa ao leitor: finalidades, metodologias, resultados, e conclusões do
documento, de tal forma que dispensa a consulta ao original.
4 Regras gerais de apresentação
4.1 O resumo deve ser precedido de referência, exceto se este vier inserido no documento.
4.2 O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não uma enumeração
de tópicos. Recomenda-se o uso de parágrafo único.
4.3 Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular.
4.4 As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedida da expressão palavras-chave,
separadas e finalizadas por ponto.
5 Devem-se evitar
Símbolos e contrações como: fórmulas, equações, que não sejam absolutamente necessários; quando seu
uso for indispensável, defini-los na primeira vez que aparecerem..
6 Quanto a sua extensão os resumos devem ter:
a) De 150 a 500 palavras: os trabalhos acadêmicos (teses, dissertações...) e relatórios técnico-científicos.
b) De 100 a 250 palavras: os artigos e periódicos.
c) [...]
Exceção: [...]
Exemplos [...] de resumos
[...]
Resumo informativo
Uma investigação do processo de produção de hiperdocumentos evidencia a falta de metodologias
apropriadas para a elaboração de modelos conceituais que possam representar unidades de conhecimento.
Esta falta de critérios apropriados faz com que a comunicação entre o autor que desenvolve o conteúdo
temático do texto e o analista de sistema fique prejudicada, acarretando problemas na implementação de
hiperdocumentos. Nesta proposta, adota-se uma perspectiva interdisciplinar envolvendo as áreas da
ciência da informação, da ciência da computação e da terminologia. Pretende-se contribuir para a
definição de critérios que venham auxiliar a elaboração de metodologias para modelos conceituais,
voltados não somente para sistemas de bases de dados, mas também para sistemas que visam à
organização de unidades de conhecimento, como é o caso de hiperdocumentos.
Palavras-chave: Hiperdocumento. Modelagem conceitual. Teoria da classificação facetada.
Ontologia formal. Teoria da terminologia. Teoria do conceito.
[...]

