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PLANO DE ENSINO 2019/1 

 

1 IDENTIFICAÇÃO: 

 

DISCIPLINA: CIN7606 Organização de Bibliotecas 

CARGA HORÁRIA: 72 H/A - 4 créditos 

PRÉ-REQUISITOS: CAD7001 Introdução à Administração; CAD7213 Organização, Sistemas 

e Métodos. 

PROFESSORA: Leolíbia Luana Linden EMAIL: leolibia.linden@ufsc.br 

HORÁRIO: 3ªfeira 18h20m às 22h 

  

2 EMENTA: 

Estrutura organizacional das bibliotecas. Os fluxos de trabalho nas bibliotecas. 

Estruturação do espaço físico de bibliotecas. Elaboração de manuais, normas de 

procedimentos e relatórios em Bibliotecas.   

 

3 OBJETIVOS:  

 

3.1 Objetivo Geral:  

Compreender o processo de organização de bibliotecas. 

3.2 Objetivos Específicos:  

3.2.1 Caracterizar os objetivos, funções e atividades de bibliotecas;  

3.2.2 Descrever o processo de organização/reorganização de bibliotecas;  

3.2.3 Caracterizar os fluxos de informação e processos de trabalho de bibliotecas;  

3.2.4 Caracterizar o processo de arranjo físico de bibliotecas;  

3.2.5 Descrever a estrutura e conteúdo de manuais em bibliotecas;  

3.2.6 Caracterizar a estrutura e conteúdo de relatórios de atividades em bibliotecas.  

 

4. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO:  

 

4.1 Introdução  

4.1.1 A bibliotecas enquanto organização  

4.1.2 Objetivos, funções e atividades de bibliotecas  



4.1.3 Tipos de bibliotecas  

4.1.4 Definição do processo organizador em bibliotecas  

4.1.5 Caracterização estrutural de bibliotecas  

4.2 Fluxos e processos de trabalho em bibliotecas  

4.2.1 Caracterização dos fluxos e processos de trabalho em bibliotecas, incluindo:  

a) coleta: seleção, aquisição  

b) tratamento da informação:  

I - descrição do documento (catalogação, referenciação); 

II - representação do conteúdo do documento (classificação, indexação); 

III - processos de apoio (registro, preparo físico do material, preparo para circulação);  

IV - armazenagem da coleção;   

V - inventário da coleção.   

c) uso e disseminação: serviços de referência, serviços de extensão, serviços de circulação 

da coleção  

 

4.3 Organização do espaço físico em bibliotecas  

4.3.1 Educação ambiental: aspectos ligados à conservação da biodiversidade e ao 

zoneamento ambiental  

4.3.2 O processo de planejamento do layout  

4.3.3 Padrões adotados para cálculo de espaço  

4.3.4 Aspectos de ambiência  

4.3.5 Conservação da coleção  

4.3.6 Mudanças físicas em bibliotecas  

4.4 Manuais e normas de procedimentos adotados em bibliotecas  

4.4.1 Definição e papel dos manuais em bibliotecas  

4.4.2 Estrutura e conteúdo dos manuais em bibliotecas  

4.4.3 Apresentação e controle dos manuais  

4.4.4 Regulamentos, regimentos e normas de procedimentos: estrutura e organização  

4.5 Relatórios de atividades como instrumento de gerência e planejamento  

4.5.1 Coleta de dados estatísticos  

4.5.2 Estrutura e conteúdo dos relatórios 

 

5 METODOLOGIA DE ENSINO 

O planejamento das aulas propõe a interação entre professor e alunos, buscando a 
compreensão e construção conjunta dos conceitos por meio da bibliografia básica 
apresentada. Será conciliada a exposição oral, discussão em grupo, utilização de recursos 
midiáticos, leitura e análise crítica de textos e incentivo à pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
6 AVALIAÇÃO 

A avaliação do aluno será de acordo com seu desempenho individual e coletivo, previstos 
da seguinte maneira: 
 

ATIVIDADE PERCENTUAL DA NOTA 

PROVA 1 25% 

PROVA 2 25% 

ATIVIDADES TEÓRICAS E PRÁTICAS 25% 

TRABALHO FINAL 25% 
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8 CRONOGRAMA 
 

AULA DATA CONTEÚDO 

Aula 1 12/03 Apresentação do plano de ensino e da turma. Introdução à disciplina. 

Aula 2 19/03 
A bibliotecas enquanto organização /  Objetivos, funções e atividades de 
bibliotecas 

Aula 3 26/03 Tipos de bibliotecas /  Definição do processo organizador em bibliotecas 

Aula 4 02/04 Caracterização estrutural de bibliotecas - Atividades 

Aula 5 09/04 
Fluxos e processos de trabalho em bibliotecas : Caracterização dos 
fluxos e processos de trabalho em bibliotecas 

Aula 6 16/04 
Caracterização dos fluxos e processos de trabalho em bibliotecas: 
coleta, tratamento da informação, uso e disseminação 

Aula 7 23/04 
Caracterização dos fluxos e processos de trabalho em bibliotecas: 
coleta, tratamento da informação, uso e disseminação 

Aula 8 30/04 PROVA 1 – Instruções TF 

Aula 9 07/05 Organização do espaço físico em bibliotecas 

Aula 10 14/05 Organização do espaço físico em bibliotecas 

Aula 11 21/05 Manuais e normas de procedimentos adotados em bibliotecas 

Aula 12 28/05 Manuais e normas de procedimentos adotados em bibliotecas 

Aula 13 04/06 Relatórios de atividades como instrumento de gerência e planejamento 

Aula 14 11/06 Relatórios de atividades como instrumento de gerência e planejamento 

Aula 15 18/06 Apresentações de TF 

Aula 16 25/06 Apresentações de TF 

Aula 17 02/07 PROVA 2 

Aula 18 09/07 Prova de Recuperação 

 


