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PROGRAMA DE ENSINO
1 IDENTIFICAÇÃO
Disciplina: CIN5050 Estágio Supervisionado em Biblioteconomia
Carga Horária: 270 Horas/Aulas = 15 créditos, sendo 36 h/a teóricas (2 créditos) e 234 h/a
práticas (13 créditos)
Oferta: 8a fase do Curso de Graduação em Biblioteconomia
Pré-Requisito: ter cumprido 2.340 horas/aula de disciplinas obrigatórias do curso
EMENTA
Plano de atividades práticas, desenvolvida e supervisionada em Unidades de Informação
(UI), credenciadas na UFSC. Relatório de estágio.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Realizar práticas biblioteconômicas relacionadas ao conteúdo programático adquirido no
decorrer do Curso para atender as necessidades da UI onde se realiza o estágio;
fundamentado em análise de textos pertinentes às áreas de atuação da UI e a realização
de atividades práticas de conformidade com teorias dos diversos campos do
conhecimento da Biblioteconomia.
2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Analisar no local de estágio, os serviços prestados no campo de coleta, organização
e disseminação da informação em função do campo de especialização a que o mesmo se
destina;
2.2.2 Planejar as atividades de estágio;
2.2.3 Realizar as atividades biblioteconômicas relacionadas ao conteúdo programático
adquirido e outras resultantes de adaptações feitas para atender as necessidades da UI
na qual se realiza o estágio;
2.2.4 Apresentar, no relatório, serviços prestados e proposta de inovação.
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3.1 Atividades práticas e levantamento de dados, análise de dados coletados,
organização, disseminação, planejamento, implantação e acompanhamento do
funcionamento da UI.
3.2 Tópicos especiais: serviços convencionais, novas tecnologias aplicadas à informação,
serviços especiais prestados conforme as necessidades da área a que se destina a UI.
3.3 Outras atividades resultantes de adaptações feitas nas UI.
3.4 Experiências em planejamento de serviços e produtos informacionais.
3.5 Elaboração do relatório de estágio.
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4 BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Serão utilizadas as bibliografias das disciplinas profissionalizantes do Curso.
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