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Biblioteconomia 
e  Arquivologia
CALENDÁRIO SUPLEMENTAR

08 de JUNHO

A 14 DE AGOSTO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA



DISCIPLINAS

O Departamento de Ciência da Informação irá 
ofertar, no calendário suplementar (08 de junho a ofertar, no calendário suplementar (08 de junho a 

14 de agosto), oito (8) disciplinas dos 
componentes curriculares, três (03) disciplinas 
optativas e o Trabalho de Conclusão de Curso -
TCC, em diversas áreas da Biblioteconomia e 

Arquivologia

Todavia, estão abertas, somente para alunos dos 
cursos de Arquivologia e Biblioteconomia 



Faça a sua opção
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES - DISCIPLINAS

01 ÉTICA DA INFORMAÇÃO (60h)
Perspectiva histórica e sistemática da ética. Ética da
informação produzida, acessada e utilizada. Ética e o
profissional da informação. Ética nas relaçõesprofissional da informação. Ética nas relações
humanas. Ética na vida do profissional da
informação. Código de ética profissional. Legislação
que rege a profissão. Entidades de Classe. Mundo do
trabalho, prática profissional e responsabilidade
social

02 FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO (60h)
Fundamentos da Ciência da Informação. Sociedade
da Informação e Globalização. Natureza e funçãoda Informação e Globalização. Natureza e função
social da informação. Contribuições inter, multi e
transdisciplinares para a construção da teoria da
informação.



Faça a sua opção
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES - DISCIPLINAS

03 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 
CONHECIMENTO (60h)
Tipologia de unidades de informação. Processos deTipologia de unidades de informação. Processos de
gestão da informação. Produtos e serviços de
informação. Gestão do conhecimento. Dimensões da
gestão do conhecimento. Perfil do gestor da
informação

04 REPRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA 
INFORMAÇÃO(60h)
Teoria da representação da informação. Análise de
assunto. Linguagens documentárias. Resumo naassunto. Linguagens documentárias. Resumo na
representação temática da informação. Índices pré e
pós coordenados.



Faça a sua opção
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES - DISCIPLINAS

05 METODOLOGIA DO TRABALHO 
CIENTÍFICO (60h)
Natureza do trabalho científico. Estrutura dos
diversos tipos de trabalho científicos. Etapas dadiversos tipos de trabalho científicos. Etapas da
pesquisa bibliográfica. Principais órgãos de
normalização. Aplicação das normas técnicas de
documentação. Meios de acesso ao documento.

06 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
UNIDADES DE INFORMAÇÃO (60h)
Arquitetura predial de unidades de informação:
requisitos mínimos e padrões indicativos. Políticas de
preservação e conservação de unidades de
informações. Condições macro e micro climáticas.informações. Condições macro e micro climáticas.
Prevenção, manutenção e conservação de prédios e de
matérias. Prevenção das doenças trabalhistas e nas
unidades de informação.



Faça a sua opção
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES - DISCIPLINAS

07 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO II 
(60h)
Disseminação da informação por processos
eletrônicos. Bases de Dados. Bibliotecas eletrônicas,eletrônicos. Bases de Dados. Bibliotecas eletrônicas,
digitais e virtuais. Sistemas de gerenciamento de
periódicos eletrônicos. Arquivos abertos, padrões
para intercâmbio de informação eletrônica e
metadados. Tendências em tecnologias da
informação

08 TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 
(60h)
Antecedentes históricos da administração. Conteúdo e
objeto do estudo da administração. A administração
na sociedade moderna e suas perspectivas futuras.na sociedade moderna e suas perspectivas futuras.
Principais abordagens do pensamento administrativo.
Aplicação das abordagens teóricas ao ambiente
organizacional da informação.



Faça a sua opção
CONTEÚDO COMPLEMENTAR

09 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
(60h)(60h)

Planejamento, execução, comunicação escrita e oral dos
resultados da monografia.



Faça a sua opção
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES - OPTATIVOS

10 ARQUIVO, PATRIMÔNIO E 
MEMÓRIA (60h)
Patrimônio natural e cultural e suas relações com aPatrimônio natural e cultural e suas relações com a
memória, historicidade e cidadania. Patrimônio
cultural: imaterial e material

Obs: Esta disciplina será ofertada somente para os
alunos de Arquivologia

11 EMPREENDEDORISMO(60h)
Conceitos e tendências do empreendedorismo. Análise
de negócios em unidades de informação. Plano de
negócios em unidades de informação.negócios em unidades de informação.



Faça a sua opção
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES - OPTATIVOS

12 SOCIOLOGIA DA INFORMAÇÃO (60h)
O debate sociológico da modernidade e pós-
modernidade e a mudança do paradigma do livromodernidade e a mudança do paradigma do livro
para a informação. Informação e mudança social. A
sociedade da informação e do conhecimento e o
impacto das redes. Estado, democracia e políticas de
informação. Informação e cidadania:
democratização, ação cultural, condições de acesso e
exclusão informacional.



DISCIPLINASCURSOS LIVRES

O Departamento de Ciência da Informação  também irá O Departamento de Ciência da Informação  também irá 
ofertar, através da plataforma SIGEVENTOS da UFPB, 

uma série de cursos, palestras, seminários.

Acesse o site e confira a programação:
https://sigeventos.ufpb.br/eventos

Confira a seguir o Tutorial de Inscrição no Sigeventos.



DISCIPLINAS



DISCIPLINAS



DISCIPLINAS



DISCIPLINAS



A educação é um processo social, é  

desenvolvimento. Não é a  

preparação para a vida. É a 

própria vida".

John  Dewey
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