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PLANO DE ENSINO – Semestre 2018-1 

1 IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: CIN7307 Interação Comunitária I (obrigatória) 

Oferta: 3ª fase do Curso de Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

 

Professor Dr. Marcelo Minghelli  

                                
EMENTA Inserção em ambientes públicos de acesso à informação. Organização, acesso e 

democratização aos serviços de informação. Atividades integradoras para acesso à informação pela 

sociedade. 

 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral Promover a interação do aluno com a sociedade por meio de ações de extensão 

universitárias no campo do acesso à informação e inclusão digital.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

2.2.1 Compreender o papel da universidade no desenvolvimento social por meio de ações de extensão;  

2.2.2 Projetar ações concretas de acesso à informação em realidades de exclusão;  

2.2.3 Elaborar e implementar ações de inclusão digital.  

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

3.1 Políticas Públicas de Informação  

3.1.1 Direito à informação na prática  

3.1.2 Lei de Acesso à Informação  

 

3.2 Inclusão Digital  

3.2.1 Construção de mapas da exclusão digital  

3.2.2 Diagnóstico da realidade a ser abordada: combate à info-exclusão  

3.2.3 Estudo de viabilidade: equipamentos, competência em informação, universalização do acesso à 

internet, promoção de modelos de acesso coletivo ou compartilhado à Internet.  

 

3.3 Projeto de inclusão digital  

3.3.1 Objetivos e metodologia  

3.3.2 Implementação  

3.3.3 Avaliação da aprendizagem  
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5. Metodologia :  

As aulas expositivas (teóricas e práticas), aula de campo, atividades, elaboração e execução do 

projeto.   

5.1 Planejamento e Execução - No que se refere a elaboração e execução do projeto, os alunos serão 

divididos em grupos, cabendo aos alunos de interação comunitária I, predominantemente, as atividades 

diagnóstico, redação  e planejamento do projeto. Os alunos de Interação Comunitária  II  também 

participarão dessas atividades, mas deverão participar predominantemente das atividades de execução.  

5.2 Local a Instituição: Nesse semestre as atividades serão desenvolvidas na Escola Marista Lúcia 

Mayvorne em parceria com o Instituto Padre Vilson Groh.  

6. Avaliação  

O aluno será avaliado de acordo com a sua participação nas atividades da disciplina, através  de 

instrumento individualizado (diagnóstico avaliativo) observados os seguintes critérios e competências: 

5.1 Comprometimento – refere-se ao atendimento satisfatório a das demandas para a execução do projeto.   

5.2 Liderança – refere-se ao desenvolvimento da habilidade de coordenar as atividades. 

5.3 Gerenciamento – refere-se ao desenvolvimento da habilidade de gerenciar problemas e atividades. 

5.4 Empreendedorismo – refere-se ao desenvolvimento da habilidade de solucionar problemas e superar 

obstáculos. 

5.5 Negociação – refere-se ao desenvolvimento da habilidade de interagir com opiniões diversas e em 

situações de antagonismo.  

5.6 Adaptação – refere-se ao desenvolvimento da habilidade de adaptar-se a situações adversas e em 

equipes multidisciplinares.  

 

7. Cronograma  

Os encontros presenciais serão ao sábados de acordo com o calendário da Instituição e as 

atividades do projeto serão definidas de acordo com a execução das atividades e calendário da Instituição 



parceira. Por esse motivo os alunos deverão estar disponíveis em horários alternativos aos da sala de aula 

em datas que serão definidas com a Instituição Parceira.  

 

8. Termo de Compromisso  

Eu,............................................., aluno do curso de ...................., matriculado 
na disciplina de interação comunitária ...., concordo com os termos desse 
plano de ensino, especialmente quanto à disponibilidade de horários 
alternativos para a realização de atividades de extensão.  
 
Florianópolis, ... de .......... de 2018.  
 
Assinatura  
 


