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PLANO DE ENSINO 2018.1 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: CIN5020 ESTUDOS DE USUÁRIOS E COMUNIDADE. 
Carga Horária: 72 h aulas semestrais - 4 créditos (2 teóricos e 2 práticos) 
Oferta: 6ª fase do Curso de Graduação em Biblioteconomia 
Dia e Horário: Terças-feiras, das 18h30min às 22h  
Professora: Jimena de Mello Heredia - jimena.cin.ufsc@gmail.com 
 
1 EMENTA 
Aborda os tipos e características dos usuários de serviços de unidades de informação e seu               
impacto sobre a tomada de decisão quanto à implantação dessas unidades e quanto às              
transformações desses serviços, conforme os perfis de demanda existentes em diversos           
ambientes sociais. Trata dos procedimentos empregados para o conhecimento das          
comunidades de interesse em informação, visando à elaboração de projeto de estudo. 
 
2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo Geral 
Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de elaborar projetos de estudos de               
usuários e de identificar as demandas de informação desses usuários, em compatibilidade com             
seus níveis de expectativa. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
2.2.1 Fundamentar a necessidade dos estudos de usuários e comunidades como objeto do             
planejamento e gestão da informação. 
2.2.2  Caracterizar os tipos de usuários e os tipos de comunidades de  informação. 
2.2.3  Estudar os procedimentos metodológicos aplicáveis aos estudos  de usuários. 
2.2.4 Proporcionar uma visão das pesquisas sobre usuários brasileiros divulgadas na           
literatura nacional. 
2.2.5  Elaborar um projeto de estudo de usuário 
. 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1 Características de usuários e de comunidades de usuários de informação 
3.1.1 Planejamento de sistemas de informação e estudos de usuários. 
3.1.2 Estudos de usuário e estudos de comunidades. 
3.1.3 Evolução dos estudos de usuários e de comunidades. 
3.1.4 Abordagens de estudos de usuários. 
 
3.2 Tipologia e identificação de comunidades de informação 
3.2.1 Objetivos e dados a serem levantados 
3.2.2 Fontes de Informação usadas para o levantamento de dados 
 
3.3 Estudos de Usuários 
3.3.1 Caracterização e metodologias  
3.3.2 Uso demanda, necessidade, satisfação 
3.3.3 Estudos de comportamento de uso e de fluxo de informação 
 
3.4. Procedimentos metodológicos para estudo de usuários 
3.4.1 Métodos: Quantitativos e Qualitativos 



 
3.4.2 Triangulação metodológica 
3.4.3  Instrumentos (suporte e técnica) 
3.4.4 Questionários, entrevistas, diários, observação e estudo de citações. 
3.4.5 Técnicas (processo e suporte): 
3.4.6 Técnica do incidente crítico 
3.4.7 Técnica de Delfos 
3.4.8  Limitação dos métodos, técnicas e instrumentos para estudo de usuários 
 
3.5 Organização e elaboração de projetos de  estudos de usuários 
3.5.1 Razões para a realização do estudo e estado da arte 
3.5.2 O ambiente do estudo 
3.5.3 Objetivos do estudo 
3.5.4 Escolha dos procedimentos metodológicos 
3.5.5 População e amostra 
3.5.6 A coleta de dados 
3.5.7 Tratamento das respostas obtidas 
3.5.8 Redação do estudo (Artigo) 
 
4 METODOLOGIA 
Aulas expositivo-dialógicas. Aulas práticas com uso de recursos tecnológicos. Leitura e           
discussão de textos. Seminários e resenhas. Apresentação de Projeto de Estudo de Usuários.             
A critério da professora e dependendo de disponibilidade, poderão integrar conteúdo da            
disciplina palestras e outros eventos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação dos alunos será realizada conforme descrito a seguir:  
 
a) Estudos Dirigidos e atividades = 20% 
b) Prova 1 = 25% 
c) Prova 2 = 25%  
d) Estudo de Usuários (apresentação e entrega do Artigo) = 30% 
A composição do conceito final (Nota final = a + b + c+ d) 
 
OBS.: Conforme a Resolução n. 017/Cun/97, de 30/09/97, é obrigatória a frequência de 75%,              
havendo tolerância de 10 minutos de atraso na 1a aula. 

Em casos de falta em dias de avaliação (trabalho), encaminhar justificativa e pedido formal              
para realização de segunda chamada à Chefia do Departamento, no prazo de três dias. 

Atendimentos podem ser agendados pelo e-mail: jimena.cin.ufsc@gmail.com 
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Leituras complementar de artigos  recomendados pela Professora e pesquisa  nos site:  
 https://sciencepb.wordpress.com/tag/estudo-de-usuarios/ 
 
 
7 CRONOGRAMA  
 
Data  CONTEÚDO E ATIVIDADES 

27/02 
 

Apresentação do Plano de Ensino da disciplina  
-Identificação das equipes para socialização de leituras e socialização  
 
Características de usuários e de comunidades de usuários de informação 

✓ Planejamento de sistemas de informação e estudos de usuários. 
✓ Estudos de usuário e estudos de comunidades. 
✓ População comunidade/ sociedade e indivíduo  

 
Livro: Estudo de Usuários da informação – Estudo de Comunidades p. 65 -85 

 http://livroaberto.ibict.br/handle/1/452 
Livro: Estudo de Usuários da informação – Estudo de Usuários p. 07 -49 

 http://livroaberto.ibict.br/handle/1/452 
 

06/03 

Características de usuários e de comunidades de usuários de informação 
✓ Evolução dos estudos de usuários e de comunidades. 

 
 Necessidade de Informação da Comunidade do distrito de Taquara; experiência extensão 
universitária -www.brapci.ufpr.br/download.php?dd0=13849 
 

13/03 

Características de usuários e de comunidades de usuários de informação 
✓ Abordagens de estudos de usuários. 

 
 BIBLIOTECA ESCOLAR: projeto biblioteca ativa, uma oportunidade de criar 
gebe.eci.ufmg.br/downloads/112.pdf 
 

20/03 

Tipologia e identificação de comunidades de informação 
✓ Objetivos e dados a serem levantados 
✓ Fontes de Informação usadas para o levantamento de dados 
✓ Tipos: Comunidade Pública; Comunidade; Comunidade Universitária; Comunidade 

Empresarial e Comunidade Governamental. 
Biblioteca Universitária & Empresa: um potencial a ser explorado  

27/03 

Estudos de Usuários 
✓ Caracterização e metodologias  
✓ Uso, demanda, necessidade e satisfação 
✓ Estudos de comportamento de uso e de fluxo de informação 

03/04 

Estudos de Usuários 
Caracterização e metodologias  

✓ Uso  demanda, necessidade e satisfação 
✓ Estudos de comportamento de uso e de fluxo de informação 

http://www.fecap.br/adm_online/art11/anival.htm
https://sciencepb.wordpress.com/tag/estudo-de-usuarios/
http://livroaberto.ibict.br/handle/1/452
http://livroaberto.ibict.br/handle/1/452


 
Socialização de Leitura Equipe 5 e Resenha Critica demais equipes:  
A biblioteca pública e os deficientes físicos. 
 http://www.febab.org.br/rbbd/ojs-2.1.1/index.php/rbbd/article/view/92/146 
 

10/04 

Procedimentos metodológicos para estudo de usuários 
✓ Métodos Quantitativos e Qualitativos 
✓ Triangulação Metodológica 

 
Estudo de usos e usuários da informação: uma abordagem em diferentes contextos. 
http://revistapensar.com.br/administracao/pasta_upload/artigos/a42.pdf 

17/04 PROVA I 
01/05 Dia não letivo 

08/05 

Procedimentos metodológicos para estudo de usuários 
✓ Tipo de Pesquisa de acordo com os objetivos do Estudo 
✓ Instrumento de coleta de dados; Questionários, entrevistas, diários e observação. 
✓ População, Amostra e sujeitos do Estudo. 

 
 Estudo de usuários: uma visão global dos métodos de coleta de dados 
http://www.brapci.inf.br/_repositorio/2010/12/pdf_b37dae3d70_0014186.pdf 

15/05 

Procedimentos metodológicos para estudo de usuários 
✓ Técnica do Incidente Crítico  
✓ Método de Delphi 

 
Socialização de Leitura Equipe 8  
Técnica do incidente critico enquanto técnica de pesquisa: um exemplo aplicado 
http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo/article/view/1504 
As bibliotecas brasileiras em 2018: resultados da técnica de delfos. 
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/1363 

 

22/05 

Procedimentos metodológicos para estudo de usuários 
✓ A análise dos dados com abordagem quantitativa e qualitativa.  

Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade 
http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/metodos_quantitativos_e_qualitativos_um_re
sgate_teorico.pdf 
 

29/05 PROVA II 
05/06 ✓ Organização e Elaboração do artigo Orientação das Equipes 
12/06 ✓ Apresentação das equipes  
19/06 
 ✓ Apresentação das equipes 

26/06 Recuperação 
03/07 Entrega resultados 

 

http://www.febab.org.br/rbbd/ojs-2.1.1/index.php/rbbd/article/view/92/146
http://revistapensar.com.br/administracao/pasta_upload/artigos/a42.pdf
http://www.brapci.inf.br/_repositorio/2010/12/pdf_b37dae3d70_0014186.pdf
http://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/rgo/article/view/1504
http://www.scielo.br/pdf/csp/v9n3/02

