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1	INTRODUÇÃO	
No Século XXI, questões como o tratamento e acesso à informação têm 

fomentado estudos que envolvem todas as áreas do conhecimento com intuito de 

entender as exigências e dinâmicas informacionais e preparar  profissionais para a 

utilização dos recursos disponíveis. 

A realidade mostra grandes volumes de conteúdos de informação produzidos 

e indexados em sistemas informacionais sofisticados, que, dotados de complexidade 

requerem a interação e ação efetiva de profissionais capacitados para modular 

respostas pontuais e assertivas no que tange a tomada de decisão, solução de 

problemas de informação e interoperabilidade dos instrumentos de informação. 

Os profissionais, independente da sua área de atuação, percebem as 

mudanças das demandas do mercado de trabalho e buscam atualizações que 

permitam atuação mais efetiva. Segundo Almeida (2014, p.13)  

 A formação de profissionais sofre, ou deve sofrer, constantes mudanças  ao 
 longo do tempo, visando atender às demandas tanto do mercado de trabalho 
 e de atuação daquele profissional, como também das transformações que 
 ocorrem nos estudos da área de conhecimento  vinculada ao seu 
 fazer. 

 Questões que envolvem o mercado e a formação profissional fazem parte da 

pauta de discussão e, na contemporaneidade tem aliado a essas temáticas, a 

incisiva inclusão das tecnologias de informação e comunicação que alteram 

sobremaneira a relação dos profissionais com seu  trabalho.  

Estas tecnologias tem provocado mudanças sociais significativas, alterado de 

forma determinante as relações interpessoais, a interação com o meio ambiente e 

influenciado o cenário do trabalho e das profissões. Novos profissionais são 

requisitados para novos postos de trabalho que se pulverizam em todos os setores 

da economia.  

Segundo Silva e Cunha (2002, p.77), o conceito de emprego está sendo 

substituído pelo de trabalho, a atividade produtiva passa a depender de 

conhecimentos, e o trabalhador deverá ser um sujeito criativo, crítico e pensante, 

preparado para agir e se adaptar rapidamente às mudanças dessa nova sociedade. 
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A universidade tem em seu escopo preparar profissionais para atuar de forma 

determinante no desenvolvimento da sociedade. Como universidade pública, a 

Universidade Federal de Santa Catarina tem participado direta, ativa e 

significativamente com o propósito de desenvolvimento da sociedade catarinense 

proporcionando cursos de graduação que respondem às demandas do mercado 

garantindo a inserção dos seus egressos neste contexto. 

As mudanças percebidas no cenário do trabalho indicam que a formação 

profissional não se encerra na capacitação técnica pertinente a cada cargo ou 

categoria profissional mas se amplia incluindo outras competências e habilidades.  

A adequação do profissional exige ter instrumentos de aprendizado e práticas 

onde o conhecimento ampliado para outros contextos garante ações em diferentes 

situações. Esta formalização do conhecimento se concretiza, por exemplo, em ações 

empreendedoras que contribuem sobremaneira no desenvolvimento econômico do 

país por meio de políticas públicas se voltam a estes fatores de geração de riqueza.  

A nova economia tem impulsionado ações e discussões sobre 

empreendedorismo avançando para o universo pedagógico. Cursos específicos, 

formação de gestores empreendedores, pesquisas acadêmicas fazem parte do 

contexto de graduação formativa. Conforme Peter Drucker tem afirmado ao longo de 

sua trajetória de pesquisa e gestão, empreendedorismo envolve prática; visão de 

mercado e evolução.  

Estas premissas indicam a necessidade de desenvolvimento de uma cultura 

empreendedora e fomento à educação empreendedora, ainda pouco explorada nos 

currículos brasileiros. Habilidade para acompanhar os movimentos de mudança 

primando pela autonomia, independência, capacidade de inovação e crescimento 

além de estabilidade para assumir riscos garantirão ao novo profissional o 

crescimento individual necessário para participar da geração de riqueza necessária 

para o desenvolvimento da sociedade.  

Na perspectiva de dar respostas a esses desafios, o Bacharelado em 
Ciência da informação (CI) constitui-se um curso superior na grande área das 

ciências sociais aplicadas que envolve conhecimentos de Biblioteconomia e de 

Arquivologia orientados para resolução de problemas reais de Informação,  em 
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novos e emergentes contextos, ainda não suficientemente explorados cuja solução 

exige abordagens inter e transdisciplinares. 

O Bacharelado em Ciência da informação (CI) pretende formar 

profissionais empreendedores capazes de abordar os desafios da Informação de 

forma sistêmica e inovadora com visão estratégica na identificação, desenvolvimento 

e implementação de vasta gama de soluções integradas e colaborativas, humanas e 

não-humanas,  em diversos formatos técnicos de produtos, projetos, processos, 

métodos, modelos, sistemas, serviços ou outros. 

O Bacharelado em Ciência da informação (CI) mobilizará necessariamente 

conhecimentos de diversas disciplinas científicas num processo contínuo de 

flexibilização e interação de saberes que dialogam entre si para fornecer soluções 

possíveis e viáveis a uma sociedade cuja dinâmica é altamente dependente da 

Informação que vai desde as necessidades básicas do indivíduo, avançando pelo  

mercado de trabalho público e privado, cada vez mais dinâmico, até as estratégias 

das organizações e o próprio desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

Devido ao seu caráter interdisciplinar e foco no empreendedorismo e na 

inovação, o Bacharelado em Ciência da Informação apresenta um alto potencial 

de inserção dos egressos no cenário público e privado da região da grande 

Florianópolis e no estado de Santa Catarina que vem se consolidando no cenário 

nacional e internacional por meio de políticas públicas como pólo de organizações  

de base tecnológica que desenvolvem diversificados produtos e serviços 

informacionais nos quais os conhecimentos de ciência da informação representam 

um alto valor agregado. 

Em contextos emergentes de uso da informação, o Bacharelado em Ciência 
da Informação apresenta amplo e diversificado campo de trabalho e buscará formar 

profissionais capazes de atender a necessidade de analisar, gerenciar e apoiar a 

tomada de decisão com relação a  grandes volumes de dados que aumentará nos 

próximos anos, visto que a quantidade de informações existente, chamada de 

universo digital que, segundo estudo de Gantz (2012) crescerá em até 50 vezes 

entre os anos de 2010 e 2020 e totalizará um crescimento de até 300 vezes se 

considerado os anos de 2005 a 2020, saindo de 130 exabytes para 

aproximadamente 40 zetabytes. 
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Segundo a revista CIO (2012) dados úteis podem vir de qualquer lugar e estar 

em toda parte em diversos formatos, pois há diversos dispositivos que capturam 

dados de diferentes fontes, os quais podem proporcionar ganhos de eficiência se 

bem trabalhados. 

Para Pinto A.L. et al. (2014) as decisões no campo da Ciência da Informação 

vêm se tornando cada vez mais complexas tanto por envolver um número cada vez 

maior de variáveis (algumas de difícil controle, outras intangíveis) quanto pela 

necessidade de agir em ambientes de incerteza e complexidade. 

Davenport (1998) afirma ainda que não é possível negar que decisões 

baseadas em dados inúteis têm custado bilhões de dólares em produtos 

encalhados, em aquisições que não funcionam, em investimentos em instalações ou 

equipamentos que não produzem o que se espera deles. 

Os analistas deparam-se com a existência de grandes volumes de dados, 

inúteis em si mesmos e estão obrigados a extrair os subconjuntos mais relevantes 

para poder desenvolver algum tipo de análise (INFORMATION BUILDERS, 2014). 

As organizações estão lidando com uma expansão de dados que são muito 

volumosos e desestruturados para serem gerenciados e analisados por meios 

tradicionais, levando à necessidade de se pensar em formas de analisar e processar 

tais dados a fim de gerar informações pertinentes e oportunas (DAVENPORT, 2012). 

A tomada de decisão exige aplicação hábil de métodos e processos científicos 

e não científicos pelos quais os indivíduos interpretam dados ou informações para 

produzir resultados de inteligência perspicazes e recomendações viáveis por meio 

de análise quali-quantitativa dos dados, tendo em vista a quantidade de detalhes 

que são apurados e mantidos por esses bancos de dados (FLEISHER E 

BENSOUSSAN, 2007; BETSER E BELANGER, 2013). 

Além disso, as decisões necessitam considerar cada vez mais uma variedade 

de fontes tais como as redes sociais  que  necessitam, por vezes, o uso de técnicas 

de análise de sentimento, isto é, a análise de quantidades imensas de dados 

desestruturados criados pelos clientes em mídias sociais, blogs e outras fontes na 

internet (BROWN & MANYIKA, 2011). 

Com a crescente quantidade de informações geradas e compartilhadas nos 

diversos meios tecnológicos surgem novos contextos em que pequenos 
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empreendedores e empreendimentos de pequeno porte tem a chance de conseguir 

acesso a informações que antes eram monopolizadas por grandes empresas, o que 

tem favorecido as startups e pequenas empresas, fazendo com que o processo 

criativo possa ser cada vez mais democratizado. 

Nesse sentido, do ponto de vista epistemológico, os conhecimentos utilizados 

no Bacharelado em Ciência da Informação abordam o fenômeno da informação 

do ponto de vista social, ou seja,  de suas interações humanas e não-humanas para 

atender as necessidades, interesses e objetivos dos tomadores de decisão, da 

organizações e da sociedade. 

O Bacharelado em Ciência da Informação trata das interações que ocorrem 

entre homem e informação a partir das práticas baseadas na 

Documentação/Biblioteconomia considerando a  transmutação do físico para o 

digital/eletrônico como o ponto de inflexão do conhecimento que exige novas 

abordagens e amplas conexões disciplinares. 

Nesse sentido aborda-se a origem, coleção, organização, armazenamento, 

recuperação, interpretação, transmissão, transformação, e utilização da informação, 

inclusive a pesquisa sobre a representação da informação em ambos os sistemas, 

tanto naturais quanto artificiais, o uso de códigos para a transmissão eficiente da 

mensagem e o estudo do processamento e de técnicas computacionais e seus 

sistemas de programação (BORKO, 1968). 

Tais concepções fundamentam-se no que é proposto por Borko (1968) e 

outros, para quem a ciência da informação investiga as propriedades e o 

comportamento informacional, as forças que governam os fluxos de informação e os 

significados humanos do processamento da informação com vistas a acessibilidade 

e otimização da usabilidade nos processos de tomada de decisão. 

É uma ciência interdisciplinar derivada de campos relacionados, tais como a 

Matemática, Lógica, Linguística, Psicologia, Ciência da Computação, Engenharia da 

Produção, Artes Gráficas, Comunicação, Biblioteconomia, Administração e outros 

campos científicos afins. (BORKO,1968). 

A identidade do Bacharelado em Ciência da Informação na UFSC está 

vinculada à noção de uma universidade pública que busca compreender as 

mudanças sociais e dar respostas às questões por ela produzidas, expandindo-se e 
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dando o primeiro passo em relação a sociedade da informação em constante 

mutação, o que se desdobra em várias faces de atuação profissional e busca de 

soluções para problemas de informação. 

O  Bacharelado em Ciência da Informação buscará ainda  ampliar e 

estreitar as interfaces  com as Ciências da Educação, tendo em vista as emergentes 

convergências  entre ciência da educação e da informação,  hoje realizadas de 

forma seminal no CED-UFSC (Centro de Ciências da Educação) pela Pós-

graduação Lato Sensu em “Gestão de Bibliotecas Escolares” e pelo projeto de 

extensão “Organização e tratamento do fundo documental do arquivo escolar do 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina na cidade de 

Florianópolis/SC”. 

Num contexto mais amplo, têm-se ainda que diversas políticas do Governo 

Federal por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia apontam para a necessidade 

da criação e fortalecimento de mecanismos que viabilizem a infraestrutura dos 

ambientes de inovação,  de modo que alcancem capilaridade em todas as regiões 

dos estados e, nesse contexto, a formação de profissionais da informação é útil e 

pode facilitar os processos de interação, organização, armazenamento, 

gerenciamento e recuperação da informação. 

A maior parte dos programas desenvolvidos no setor público destina-se à 

implantação de técnicas modernas de gestão e melhoria das tecnologias  da 

informação e a maioria dos governos locais e mesmo das organizações privadas 

necessitam de mão-de-obra qualificada para lidar com as novas técnicas e 

tecnologias  da informação disponíveis ou mesmo por desenvolver, aperfeiçoar, 

adaptar ou criar. 

Nesse contexto é útil a metáfora da tríplice hélice de Henry Etzkowitz e Loet 

Leydesdorff (2000) que propõe uma moldura analítica para a compreensão dos 

processos de inovação e a proposição e implementação de políticas públicas, 

especialmente de ciência, tecnologia e inovação onde o papel da Universidade é o 

de  indutora da integração das relações com as Empresas (setor produtivo de bens e 

serviços) e o Governo (setor regulador e fomentador da atividade econômica), com 

vistas a produção de novos conhecimentos. 
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Figura 1 : Triple Hélice 

 

Fonte: Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff (2000) 

 

É nesse contexto de interação social em espiral e a partir de de uma 

concepção de ensino-aprendizagem focada na inseparabilidade entre a formação 

acadêmica e a profissional que o Bacharelado em Ciência da Informação da 

Universidade Federal de Santa Catarina pretende formar profissionais capazes de 

atender de forma crítica e criativa as demandas da sociedade. 

Os alunos aprenderão a abordar os desafios organizacionais e 

interorganizacionais  com a visão estratégica, assegurando que com soluções de 

tecnologia para atender objetivos e resolver problemas reais relacionados ao uso da 

informação. 

Os desenhos curriculares buscarão estratégias inovadoras de ensino-

aprendizagem claramente articulados às experiências profissionais  e os 

profissionais formados na Bacharelado em Ciência da Informação poderão prestar 

diversos tipos de serviços informacionais, criando um ciclo virtuoso no qual serão 

capazes de empreender, crescer e se capacitar continuamente  para investir em 

novas iniciativas locais, assim como integrar equipes de projeto em cooperação com 

empresas e organizações governamentais e não-governamentais para agregar valor 

aos produtos e serviços de informação.  

Do ponto de vista da relevância regional do curso, verifica-se que Santa 

Catarina possui cerca de 4000 empresas de base tecnológica, representando  mais 

de 3% do total brasileiro. No caso de Florianópolis, com uma população por volta de 



 

 

9 

9 

400 mil habitantes, passou de  150 empresas em 2000, para 350 em 2007 e conta 

em 2014, segundo dados da Prefeitura Municipal,  com cerca de 600 companhias de 

software, hardware e serviços de tecnologia e de informação que geram 

aproximadamente cinco mil empregos diretos. 

Tendo ainda como  principais  atividades econômicas  o turismo sustentável, 

comércio e serviços tecnológicos e de informação, identifica-se ainda um enorme 

potencial para o crescimento de organizações intensivas em conhecimento, 

absorção de profissionais da informação e microempreendimentos individuais. 

No Estado de Santa Catarina uma série de esforços está sendo desenvolvida 

para estimular os municípios a criar condições locais favoráveis à inovação. A 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a partir do 

Programa SC@2022 (Estado Máximo da Inovação), objetiva tornar Santa Catarina 

referência nacional e internacional no uso da inovação para o desenvolvimento 

sustentável.  

Em 2015, o Estado de Santa Catarina implementa políticas públicas que 

envolvem diretamente novas aplicações em ciência da informação.  Serão  

construídos 13 Centros de Inovação nas cidades de Joaçaba, Lages, Jaraguá do 

Sul, Chapecó, Itajaí, São Bento do Sul, Tubarão, Blumenau, Brusque, Rio do Sul, 

Criciúma, Florianópolis e Joinville em dois modelos de edifícios - sendo o maior com 

3,8 mil metros quadrados e outro com 2,2 metros quadrados.  

Além disso, programas estratégicos estão sendo implementados para buscar 

a construção de uma nova economia, capaz de promover o desenvolvimento sócio-

econômico pautado pela inovação. Nesse Programa, algumas ações tidas como 

prioritárias e que se encontram em consonância com as iniciativas federais 

permeiam o apoio à implantação e a modernização de parques tecnológicos, 

incubadoras de empresas de base tecnológica e com atividades ligadas à inovação. 

No caso de Florianópolis, a  cidade conta ainda com dois parques 

tecnológicos, incubadoras de base tecnológica, dentre outras iniciativas e projetos 

que envolvem diretamente informação e conhecimento. 

A Revista Exame, uma das principais revistas de economia e negócios do 

país, trouxe em edição do final de 2014 uma matéria de capa mostrando por que 
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Florianópolis foi considerada a capital mais empreendedora do Brasil, resultado de 

pesquisa da Endeavor com 14 cidades brasileiras.  

Lançado pela Endeavor Brasil, um estudo de 2014 trouxe uma radiografia 

sobre o potencial do ambiente empreendedor de 14 capitais brasileiras com mais de 

1% das empresas de alto crescimento do Brasil para montar um Índice de Cidades 

Empreendedoras (ICE) baseado em metodologias internacionais e analisou mais de 

50 indicadores, divididos em sete critérios:  ambiente regulatório,  acesso a 

capital,  mercado,  inovação, infraestrutura, capital humano e cultura 

empreendedora. O objetivo do estudo foi  “aprimorar o debate sobre o fomento ao 

empreendedorismo no Brasil”. 

O estudo ressalta a importância do setor tecnológico para a cidade e destaca 

o papel da UFSC e outras organizações na construção deste cenário sendo que no 

campo da inovação destaca-se o número de profissionais qualificados nas áreas de 

ciência e tecnologia e que representam quase 7% do contingente de trabalhadores 

na cidade, sendo que 1 em cada 28 pessoas com pós-graduação na cidade 

trabalham nas empresas locais, quantidade que representa mais do que o dobro da 

média das outras capitais estudadas. 

Nesse contexto é um desafio entender como esses dados evoluem e qual a 

sua utilidade em diversos contextos publicos e privados, sendo que essa tarefa 

criará, em 2015, segundo a  empresa norte-americana de consultoria Gartner Group, 

cerca de 4,4 milhões de empregos – muitos deles para profissionais capacitados a 

analisar esses dados – em um mercado mundial avaliado, já para este ano, em US$ 

34 bilhões (cerca de R$ 100 bilhões). 

Como se pode verificar, o campo de trabalho para o profissional formado no 

Bacharelado em Ciência da Informação é amplo, destacando-se o considerado 

mercado informacional de tendências que compreende a atuação em centros de 

informação/documentação em empresas públicas e privadas, banco e bases de 

dados eletrônicos e digitais, portais de conteúdo e de acesso na rede global 

(Internet) e em redes institucionais internas (Intranet). 

Segundo a associação americana  “Association of Independent Information 

Professionals”, as possibilidades de atuação do profissional da informação, são 

ainda:  
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Setor Público – Em diversas instâncias, que vão desde atuação em universidades e centros 

de pesquisas até a organização bancos de dados públicos e gestão de informações  que incluem 

documentos orçamentários, pesquisa sobre distribuição de renda, qualidade de vida e população, 

disponibilização de dados para transparência, Accountability e outros. 

Ciência e Tecnologia – No fornecimento de informação para o embasamento e a 
consolidação de pesquisas de profissionais de todas as áreas do conhecimento, 
atendendo desde pesquisadores de Ciências Exatas até os de Ciências Humanas e 
Biológicas. Todos esses campos apresentam possibilidades de reais atuações 
diretamente associada à capacidade de gestão de informações, à comunicação e à 
interdisciplinaridade com outras áreas, tendo na tecnologia uma fonte aliada. 

Business Research and Analysis - Relatórios de Negócios; empresa concorrente 
profiles / e finanças, planejamento de cenários, projeções financeiras, demográficas e 
outras, a análise estratégica e de negócios e planejamentos. 

Mercado e Indústria, Investigação e Análise - Perfis da Indústria; scans de mídia, 
serviços de clipping ou feeds RSS em indústrias ou concorrentes; a coleta, organização e 
filtragem de dados; varreduras ambientais; análise da literatura de patentes, rastreamento 
e análise de políticas, apoio ao desenvolvimento económico; tecnologia de aferição. 

Negócios - No atendimento a empresários executivos que necessitam de informação 
precisas que os mantenham em nível de competição com outras empresas: empresas de 
seguro e de investimento, agências de publicidade e relações públicas, indústrias de 
manufatura e serviço. Pesquisa básica, de opinião desenvolvimento da intranet, e, ainda, 
serviços de valor agregado, como análise de resultados de pesquisa. 

Pesquisa de Informações Online - Busca  e análise de notícias; buscas e seleção na 
literatura comercial de banco de dados. 

Gestão da Informação - Gestão de informação e análise do conhecimento e 
planejamento, sistemas de gerenciamento de documentos, organização de arquivo; 
desenvolvimento wiki; histórias orais, auditorias de informação. 

Pesquisa Jurídica – No gerenciamento de  bases de dados ou unidades de informação 
(públicas e/ou particulares) no campo jurídico, fornecendo informações sobre leis, 
estatutos, andamento de processos, recursos ou argumentos informacionais que podem 
ser realizados por advogados de defesa e/ou acusação em um julgamento. 

Saúde – No processamento de informações (utilização de descritores, metadados, 
definição de linguagens de indexação e terminologias),  análises de Registros eletrônicos 
em Saúde e Prontuários Eletrônicos dos Pacientes, no gerenciamento de base de dados 
estatísticas e bibliográficas, por exemplo, sobre epidemias, cuidados com saúde, no 
fornecimento de informações que possam auxiliar médicos e enfermeiros no processo de 
tomada de decisão, subsidiar políticas públicas na área de saúde e promover programas 
de prevenção de doenças. 

Banco de Finanças – Na recuperação e análise de informações estratégicas e 
competitivas determinantes para transações comerciais e financeiras de sucesso. 

Redação, edição e criação de documentos - Relatórios, white papers e propostas; 
publicação, edição, checagem dos fatos. 

Treinamento e Consultoria - Palestras e oficinas sobre técnicas de pesquisa, consultoria 
em fontes de informação. 

 

No que se refere a uma referencia profissional no Catálogo Brasileiro de 

Ocupações, o egresso do Bacharelado em Ciência da Informação classifica-se 

como Profissional da Informação (2612), no título 2612-15 - Analista de 
informações (pesquisador de informações de rede) Pesquisador de informações 

de rede, diferenciando-se de  2612-05 – Bibliotecário e de 2612-10 – 
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Documentalista, ou seja, classifica-se no 3o grupo de profissionais da informação do 

Catálogo Brasileiro de Ocupações e será titulado como Bacharel em Ciência da 

Informação. 

Na descrição sumária e geral do CBO para profissionais da informação têm-

se: Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como 

bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de 

redes e sistemas de informação. Tratam tecnicamente e desenvolvem recursos 

informacionais; disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e 

geração do conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão 

cultural; desenvolvem ações educativas. Podem prestar serviços de assessoria e 

consultoria. 

Do ponto de vista do modelo pedagógico, diversos aspectos serão 

observados no projeto curricular do Bacharelado em Ciência da Informação, 
dentre os quais se destacam: 

- Compatibilização da identidade do Bacharelado em Ciência da Informação com as 
linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
(PGCIN), tendo em vista a integração sistêmica da pós-graduação na graduação; 

- Formação Geral em núcleo comum com a Arquivologia e Biblioteconomia; 

- Interdisciplinaridade  com as áreas de compatíveis com a ciência da informação não 
tradicionalmente contempladas; 

- Flexibilidade para atualização contínua dos conteúdos e revisão curricular  dinâmica, 
constante e frequente. 

- Maior autonomia possível do aluno na definição de seu projeto curricular; 

- Imersão do aluno em estágio obrigatório integrado com iniciação científica e projeto 
de conclusão de curso; 

- Projeto de conclusão de curso de cunho fortemente profissional;  

- Presença de professor preceptor desde a 1a fase, sendo essa a figura de um 
“orientador de formação” (coaching, tutoria) para acompanhar a permanencia, o êxito, 
a integração teórico-prática e  a de identificação de oportunidades profissionais; 

- Possibilidade e facilidade em tranferir-se para os cursos de Biblioteconomia e 
Arquivologia ou retornar para 2a ou 3a graduação a partir da conclusão nas 
disciplinas do núcleo comum de formação geral em Ciência da Informação. 

 

O Bacharelado em Ciência da Informação pretende formar profissionais 

para ocupar atuar num novo cenário social onde o que prevalece é o inter-

relacionamento entre áreas e a imprecisão de fronteiras entre as áreas do 

conhecimento,  que demandam respostas da universidade. 
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2	OBJETIVOS	DO	CURSO	
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Formar profissionais empreendedores capazes de identificar, desenvolver  e 

implantar soluções inovadoras, integradas e colaborativas, humanas e não-

humanas,  em diversos formatos técnicos para resolução de problemas reais de 

Informação. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desenvolver um processo de ensino-aprendizagem integrado na iniciação 

científica e na atuação profissional;  

- Flexibilizar a atualização contínua dos conteúdos e uma revisão curricular  

dinâmica, constante e frequente; 

- Compatibilizar os conteúdos do Bacharelado em Ciência da Informação com 

as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação (PGCIN); 

- Fomentar o empreendedorismo e a inovação como tema transversal; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

14 

3	 PROCEDIMENTOS	 METODOLÓGICOS:	
princípios	 norteadores	 da	 construção	 e	
execução	do	currículo	
 

O currículo do Bacharelado em Ciência da Informação em articulação com 

os cursos de Arquivologia e Biblioteconomia adotará os seguintes princípios 

norteadores para a articulação curricular: 

3.1 Flexibilidade e transversalidade 

O currículo está aberto às demandas da sociedade, do mercado de trabalho e 

da sociedade da informação e estará compatibilizado com os conhecimentos 

gerados  no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PGCIN). 

O núcleo comum de formação geral  facilita o trânsito do aluno de ciência da 

informação entre os três cursos (Biblioteconomia, Arquivologia e Bacharelado em 

Ciência da Informação) por meio de transferência ou retorno de graduado. 

3.2 Organicidade 

O currículo está organizado de forma a dar ao estudante uma visão 

integradora, onde todos os conteúdos sejam interdependentes particularmente os 4 

primeiros semestres quando os alunos terão uma formação geral  de 84 créditos em 

Ciência da Informação em núcleo comum com os cursos de Arquivologia e 

Biblioteconomia. 

A oferta des disciplinas optativas prioriza aquelas oferecidas pelo 

departamento de ciência da informação nos cursos de Biblioteconomia e 

Arquivologia. 

3.3 Equilíbrio entre a teoria e a prática 

O currículo busca integrar os processos de ensino-aprendizagem com a 

iniciação cientifica e a prática profissional por meio do apoio e o acompanhamento 

do professor  que irá indicar e acompanhar a escolha das disciplinas optativas, a 

orientação e inserção do aluno no mercado de trabalho por meio dos estágios 
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obrigatórios e não-obrigatórios e o trabalho final de conclusão de curso de forma 

integrada e orgânica. 

3.4 Interação com a comunidade 

Este princípio tem por fundamento inserir o estudante na sociedade por meio 

da educação para os direitos humanos, responsabilidade sócio-ambiental e 

interações étnico-raciais. Esse princípio será operacionalizado de forma flexível no 

currículo por meio de disciplinas obrigatórias de interação comunitária que 

contemplarão atividades diversas voltadas para integração cidadã com a sociedade 

no sentido de Jacques Delor  em relatório para a Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI – UNESCO. Buscar-se-á aprender a fazer  (para poder 

agir sobre o meio envolvente),  aprender a viver juntos (cooperação com os outros 

em todas as atividades humana), e finalmente  aprender a ser: conceito principal que 

integra todos os anteriores. 

O aluno irá aprender a fazer e aprender a viver juntos ao exercitar sua 

cidadania plena e  usar construtivamente sua visão crítica, compreender o contexto 

social no qual está inserido e agir ativamente sobre ele a fim de transformar a 

sociedade. 

A aplicação dos conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana e 

consciência sobre as semelhanças e interdependências que existem entre todos os 

cidadãos visa construir uma cultura de paz. 

Serão conteúdos das disciplinas de interação comunitária a Educação para as 

Relações Étnico-raciais e  a importância da valorização  da História e  da Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01 

de 17 de junho de 2004)  e  da Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002. 

3.5 Globalidade 

O currículo permitirá o máximo aproveitamento possível de estudos 

realizados em outras universidades no país e fora do país,  em programas e projetos 

aprovados pelo curso. 
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3.6 Atualidade 

Tendo como base este princípio, o currículo deverá ter como preocupação a 

inserção das inovações tecnológicas como recurso operacional no processo de 

ensino-aprendizagem. Neste sentido, as inovações de qualquer natureza poderão 

ser inseridas nos programas de ensino. 

3. 7 Criticidade 

Este princípio deve atravessar a prática de ensino-aprendizagem em todas as 

disciplinas que serão ofertadas, prioritariamente com créditos teóricos e práticos e 

abordagem baseada em problemas reais. 

3. 8 Autoridade 

Este deverá ser o princípio orientador fundamental que guiará o trabalho 

didático-pedagógico do docente. O aluno deverá, assim, ser capaz de aprender a 

viver junto, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser por meio de 

apoio e acompanhamento contínuo desde a primeira fase por meio de tutoria 

acadêmica nos 2 primeiros semestres  para apoio, orientação e acompanhamento 

para seleção de disciplinas optativas, a permanência e o êxito no curso e orientação 

nos 2 últimos semestres integrada com a iniciação científica, estágio obrigatório e 

trabalho de conclusão de curso. 

3. 9 Adaptabilidade 

Este princípio possibilitará ao aluno uma inserção no contexto da profissão, 

desde as primeiras fases do curso com possibilidade de integralização dos estágios 

não-curriculares aprovados pelo professor tutor. 
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4	PERFIL	DO	EGRESSO	DO	BACHARELADO	EM	
CIÊNCIA	DA	INFORMAÇÃO	

 

O egresso do Bacharelado em Ciência da Informação será titulado como 

Bacharel em Ciência da Informação. 

O egresso deverá ter perfil empreendedor e capacidade de liderar e gerenciar 

equipes multidisciplinares na identificação, desenvolvimento e implementação de 

soluções inovadoras, integradas e colaborativas, humanas e não-humanas,  em 

diversos formatos técnicos para resolução de problemas reais de Informação. 

O Bacharel em Ciência da Informação deverá  ter visão sistêmica e 

capacidade de integrar os sólidos conhecimentos do núcleo comum de Formação 

Geral em Ciência da Informação com os Conhecimentos Específicos do 

Bacharelado  e aplicá-los inicialmente na prática profissional dos estágios 

associados à iniciação científica. 

O Bacharel em Ciência da Informação deverá ainda ser capaz de 

acompanhar  a evolução das tecnologias de informação e da comunicação e 

identificar, propor e implantar soluções possíveis e viáveis para os desafios 

emergentes. 

4.1 Competências 

- Analisar, avaliar e organizar  bancos de dados públicos e privados; 

- Projetar, desenvolver e implantar serviços e sistemas de informação 

(tratamento, geração, processamento, transmissão, recepção, apresentação, 

armazenamento e segurança da informação); 

- Subsidiar a tomada de decisões por meio de filtragem de dados; varreduras 

ambientais; análise da literatura de patentes, estudos métricos da informação, 

rastreamento e análise de políticas de informação; tecnologia de aferição e 

disponibilização de dados para transparência, Accountability, relatórios 

técnicos, executivos e outros. 

- Subsidiar programas e projetos de inovação com conhecimentos de ciência 

da informação; 
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- Analisar e comparar tecnologias de informação e comunicação quanto a 

usabilidade, considerando aspectos técnicos, econômicos e sociais; 

- Liderar e participar de equipes multidisciplinares em projetos de gestão da 

informação; 

- Gerenciar e participar de projetos de tecnologia da informação; 

- Avaliar o desempenho, dimensionar e otimizar sistemas de tratamento da 

informação; 

- Viabilizar a interoperabilidade de sistemas de tratamento da informação; 

- Vistoriar, avaliar, emitir parecer e laudos técnicos em projetos e sistemas de 

informação e comunicação; 

4. 2  Habilidades 
- Analisar situações-problema com raciocínio lógico e visão sistêmica; 

- Desenvolver perfil empreendedor em processos que envolvam  informação; 

- Negociar, administrar pressões, gerenciar conflitos e buscar soluções 

consensuadas em ambientes de uso da informação; 

- Adaptar e propor mudanças sociais e tecnológicas inovadoras para solução 

de problemas de informação. 
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5	 CONCEPÇÃO	 E	 COMPOSIÇÃO	 DE	
ATIVIDADES	DE	ESTÁGIO	

 

Os estágios de graduação do Bacharelado em Ciência da Informação são 

parte integrante da formação integral dos estudantes e se apresentam em duas 

modalidades, o estágio curricular obrigatório e o estágio não obrigatório. 

As atividades de estágio são regidas pela Lei n. 11788/2008, legislação 

pertinente da UFSC, Regimento de Estágio do Curso e outros dispositivos legais e 

estão diretamente relacionadas às disciplinas e conteúdos ministrados durante o 

curso. 

Além dos conteúdos inerentes da área, o profissional deve estar preparado 

para enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua prática 

profissional, produzir e refletir criticamente sobre a realidade que o envolve 

(Rodrigues, 2002). 

O Estágio Curricular tem ainda como objetivos: a)  inserção dos estudantes 

em empresas, órgãos ou instituições públicas e privadas para a vivência da 

realidade profissional; b) possibilitar o aprendizado na solução de problemas no dia-

a-dia profissional; c) aplicação de conhecimentos adquiridos dentro da Universidade 

em situações práticas;  d) desenvolver a interdisciplinaridade por meio da 

participação em atividades que abordem assuntos das diversas áreas do 

conhecimentos. 

O estágio obrigatório será realizado em 360 horas, após a conclusão do 

núcleo comum de formação geral. 

Será realizado sob orientação de um docente do Departamento de Ciência da 

Informação e supervisionado por profissionais da informação em organizações 

credenciadas pelo curso. 

A escolha e opção do campo de estágio  que forem considerados para fins 

curriculares serão de responsabilidade do estudante, conforme seus interesses, com 

a anuência do orientador.  
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Os estágios não-obrigatórios, quando autorizados pela coordenação de 

estágios e pelo orientador poderão ser validados pelo mesmo e  registrados no 

histórico sob a forma de atividades complementares até o limite de 100 horas. 

Na avaliação será verificado se o estágio cumpriu o seu papel de aprendizado 

e aplicação de conhecimento na área proposta e se está de acordo com o Projeto 

Pedagógico e do Regulamento de Estágio do curso. 
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	6	 CONCEPÇÃO	 E	 COMPOSIÇÃO	 DE	
TRABALHO	DE	CONCLUSÃO	DE	CURSO 

O trabalho de conclusão do Bacharelado em Ciência da Informação será 

desenvolvido numa disciplina obrigatória de 4 créditos (60 horas e 72 h/a), após a 

conclusão do núcleo comum de formação geral e será direcionado à formação 

profissional, preferencialmente articulado com o estágio obrigatório. 

Constitue-se na busca de soluções para problemas reais da atividade 

profissional  que promovam a melhoria ou desenvolvimento de produtos, processos, 

serviços, sistemas ou outros formatos, registrados e comunicados cientificamente. 

O TCC do  Bacharelado em Ciência da Informação poderá ter como 

resultados: projetos técnicos, publicações tecnológicas; desenvolvimento de 

aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e 

técnicas; produção de programas de mídia, editoria, composições, relatórios finais 

de pesquisa e extensão, softwares, estudos de caso, relatórios técnicos, manual de 

operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação em serviços, proposta de 

intervenção em procedimentos ou de serviço pertinente, projeto de aplicação ou 

adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou produção de 

instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica; sem prejuízo 

de outros formatos, de acordo com a natureza da área e a finalidade do curso. 

Durante o último ano do curso o orientador deverá prever a defesa apropriada 

na etapa de conclusão do curso, possibilitando ao aluno demonstrar domínio do 

objeto de estudo com plena capacidade de expressar-se sobre o tema. 

Os trabalhos de conclusão do Bacharel em Ciência da Informação darão 

ênfase aos resultados da exposição dos alunos aos processos da utilização aplicada 

dos conhecimentos na experiência profissional; princípios de aplicabilidade técnica, 

flexibilidade operacional e organicidade do conhecimento técnico-científico; 

empreendedorismo e inovação.  
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7	FORMAS	DE	AVALIAÇÃO	DO	CURSO	
 

A proposta pedagógica é uma diretriz para uma avaliação contínua do 

processo ensino aprendizagem do curso.  Desta maneira, intenta refletir sobre os 

objetivos propostos e atualizá-los segundo as demandas da sociedade no sentido 

de: 

a) aperfeiçoar de forma contínua a qualidade acadêmica; 

b) apreciar e valorizar os resultados e os esforços das pessoas envolvidas no 

processo de ensino-aprendizagem; 

c) estimular valores éticos  e educativos;  

d) construir  conhecimentos e novas formas de atuação profissional. 

No processo de avaliação do curso serão consideradas:  

1) as atividades curriculares;  

2) as atividades complementares; 

3 ) o corpo docente; 

4) a infraestrutura de ensino; 

 

7.1 Avaliação Institucional 

O atual processo de auto-avaliação institucional na UFSC, adequando-se às 

exigências técnicas e legais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), socializa os resultados e disponibiliza-os à comunidade 

universitária. 

O Bacharelado em Ciência da Informação seguirá os parâmetros 

determinados pelo PAAI com propostas de ações de melhoria e atualização na 

qualidade do ensino, pesquisa, extensão e gestão, e estas serão mediadas e 

sistematizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade, que 

servirão de subsídios à tomada de decisão e aperfeiçoamento do curso. 

 

7.2 Avaliação do aprendizado dos alunos 
 

A concepção de avaliação no Bacharelado em Ciência da Informação é 

de natureza formativa. 
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A Avaliação Formativa caracteriza-se  como uma modalidade de avaliação 

processual, colaborativa, fundamentada na participação ativa do aluno, pois implica 

um processo permanente de reflexão, de ação contínua e interativa e permanente 

em que ensino e aprendizagem são avaliados e redirecionados. 

Neste sentido, cada professor definirá o tipo de avaliação que será aplicado 

em sua disciplina com base nesses princípios. Serão considerados como 

ferramentas de avaliação: participação e interesse do aluno nas atividades 

desenvolvidas; elaboração de projetos; seminários; provas; observação da 

realidade; entre outros. 

 

7.3 Avaliação externa 
 

A avaliação externa será efetuada por meio dos mecanismos já existentes, 

(MEC/INEP). De acordo com a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) é formado por três 

componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho 

dos estudantes. O SINAES avalia os seguintes aspectos: ensino, pesquisa e 

extensão. 

As informações obtidas com o SINAES são utilizadas pelas IES, para 

orientação da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social; pelos 

órgãos governamentais para orientar políticas públicas e pelos estudantes, pais de 

alunos, instituições acadêmicas e público em geral;e para orientar suas decisões 

quanto à realidade dos cursos e das instituições (http://portal.inep.gov.br/superior-

SINAES-objetivos). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 

24 

8	 CURRÍCULO	 DO	 BACHARELADO	 EM	
CIÊNCIA	DA	INFORMAÇÃO	
 

O Bacharelado em Ciência da Informação será desenvolvido em período 

integral, nos turnos matutino, vespertino e noturno em, no mínimo,  6 semestres e, 

no máximo, 10 semestres. 

O Bacharelado em Ciência da Informação será integralizado com no 

mínimo 2400 horas de atividades distribuídas em 6 fases e incluem: a) 1920 horas 

de atividades obrigatórias e: b) 480 de atividades optativas, conforme quadro abaixo, 

sendo que 380 horas das optativas deverão ser cursadas dentre as ofertadas pelo 

Departamento de Ciência da Informação. 

As atividades obrigatórias distribuem-se entre: 

 

1. Disciplinas cursadas no Núcleo Comum de formação geral em 

Ciência da Informação em 1.260 horas; 

2.  Atividades do núcleo específico do bacharelado que distribuem-

se em:  

a) 240 horas de disciplinas obrigatórias especificas nas 

subáreas de Gestão Estratégica da Informação e Tecnologia da 

Informação;  

b) 360 horas de estágio obrigatório;  

c) 60 horas de Trabalho de conclusão de curso;  

d) 480 horas de disciplinas optativas sendo que até 100 horas 

poderão ser integralizadas e aproveitadas de Atividades 

Complementares de Pesquisa, Extensão, Monitoria, Estágio 

não-obrigatório ou Disciplinas cursadas em outros 

departamentos e, no mínimo, 380 horas cursadas em disciplinas 

ofertadas pelo departamento de ciência da informação 
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Quadro 1: Matriz de integralização do bacharelado em CI 

 

Título:  

Bacharel em 
Ciência da 
Informação 

Período 
Integral: 
Matutino, 

Vespertino 
e Noturno 

 

 

20 Vagas 

Entrada: 1o Semestre 

 

 

 

Horas 

 

 

 

Horas/aula 

 

 

 

Créditos 
Atividades Horas 

 

 

OBRIGATÓRIAS 

 

 

1920 

Núcleo Comum 1.260 1.512 84 

Núcleo Específico 240 288 16 

Estágio 360 432 24 

TCC 60 72 4 

 

 

 

 

OPTATIVAS 

 

 

 

 

480 

 

Disciplinas 

CIN 

Mínimo 
de 

380 

 

456 

 

26 

 

Atividades 
Complementares de 
Pesquisa, Extensão, 

Monitoria, Estágio 
não-obrigatório ou 

Disciplinas em outros 
departamentos 

CIN7923 

 

 

 

Até 

100 

 

 

120 

 

- 

  2400 2880 - 
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8.1 NÚCLEO COMUM DE FORMAÇÃO GERAL 

O núcleo comum de formação geral é desenvolvido em 4 semestres em 

conjunto com os cursos de Arquivologia e Biblioteconomia e objetiva uma 

fundamentação básica e  geral dos conhecimentos da área de Ciência da 

Informação. 

O núcleo comum de formação geral tem caráter generalista e interdisciplinar, 

com participação dos departamentos de Ciências da Administração, História, Letras 

e Direito e configura numa formação cultural mais ampla, de maneira que o acesso 

do aluno à formação especializada seja adequadamente precedida de sólidas bases 

de conhecimentos gerais. A formação está pautada na interdisciplinaridade, com 

vistas a estabelecer o diálogo entre as áreas afins e entre os componentes 

curriculares, estruturada em trajetórias formativas na perspectiva da flexibilização 

curricular, oportunizando ao aluno decidir sobre seu percurso formativo ao longo do 

processo. 

As disciplinas do núcleo comum de formação geral  permitirão o 

desenvolvimento da capacidade geral de abstração, interpretação, análise, síntese, 

investigação e criação, combinando distintos campos do conhecimento. 

O núcleo comum de formação geral permitirá ainda aos alunos dos cursos de 

Ciência da Informação maior mobilidade entre os cursos sob a forma de retorno ou 

transferência, com validação de 50% ou mais das disciplinas cursadas, favorecendo 

a 2a ou mesmo 3a graduação na área de Ciência da Informação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

27 

 

Quadro 2: Disciplinas da 1a Fase do Núcleo Comum de Formação Geral 

 

1a FASE 

F 

O 

R 

M 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

G 

E 

R 

A 

L 

Código Nome CR 

 
CIN 7138 

Introdução à Ciência da 

Informação 
 

4 

 
CIN 7139 

 

 
Introdução às Tecnologias 

da Informação e 

Comunicação 

 

2 

 
CIN7140 

 
Pesquisa Bibliográfica 

 
4 

 
CIN 7141 

 

Lógica Instrumental 

 

2 

 
CIN7142 

 

Evolução do Pensamento 

Filosófico e Científico 

 
2 

 
CIN7143 

 

Empreendedorismo I 

 

2 

CIN7144 Tutoria acadêmica I 1 

LLV7802 Leitura e Produção do Texto 4 

   

21 
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Quadro 3: Disciplinas da 2a Fase do Núcleo Comum de Formação Geral 

 

2a FASE 

 

F 
O 
R 
M 
A 
Ç 
Ã 
O 
 

G 
E 
R 
A 
L 

Código Nome CR 

CAD5103 Introdução à Administração 4 

 
CIN7201 

 

Sistemas de Organização do 

Conhecimento 

 

4 

CIN7202 Sociedade da Informação 2 

CIN7203 Ética Profissional 2 

CIN7204 Tutoria acadêmica II 1 

CIN7205 Recuperação da Informação 4 

CIN7206 Fontes Gerais de Informação  4 

   

21 
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Quadro 4: Disciplinas da 3a Fase do Núcleo Comum de Formação Geral 

 

3a FASE 
F 
O 
R 
M 
A 
Ç 
Ã 
O 
 

G 
E 
R 
A 
L 

Código Nome CR 
CAD5213 Organização, Sistemas e Métodos 4 

CIN7301 Introdução a Representação Descritiva 2 

CIN7302 Introdução a Representação Temática 2 

CIN7303 Metodologia da Pesquisa 2 

CIN7304 Introdução a Bancos de Dados  2 

CIN7305 Gestão da Qualidade 2 

CIN7306 Competência Informacional 2 

CIN7307 Interação Comunitária I 1 

HST7921 Historia do Brasil Contemporâneo 4 
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Quadro 5: Disciplinas da 4a Fase do Núcleo Comum de Formação Geral 

 

 

4a FASE 
F 
O 
R 
M 
A 
Ç 
Ã 
O 
 

G 
E 
R 
A 
L 
 

Código Nome CR 

CIN7401 Estudos Métricos da 

Informação 
4 

CIN7402 Editoração Científica 2 

CIN7403 Acessibilidade e Inclusão Digital 2 

 
CIN7404 

 

Planejamento Estratégico 

 

2 

CIN7405 Projeto de Informatização 2 

CIN7406 Preservação Digital 2 

CIN7407 Marketing da Informação 2 

CIN7408 Interação Comunitária II 1 

INE 5111 Estatística Aplicada I 4 

  21 
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8.2 FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

A formação especifica do Bacharelado em Ciência da Informação se dará 

nas 5a e 6a  fases e estão organizadas em 2 subáreas da ciência da informação: 

Gestão Estratégica da Informação e Tecnologia da Informação. 

Em cada subárea há um corpo de disciplinas de natureza obrigatória  e 

optativas que se integram. 

A subárea de Gestão Estratégica da Informação ofertará 20 créditos sendo 

obrigatórios 6 créditos nas disciplinas de: Empreendedorismo II e Gerenciamento de 

Projetos e as outras optativas. 

A subárea de Tecnologia da Informação ofertará 46 créditos sendo 

obrigatórios 10 créditos em: Arquitetura da Informação e Usabilidade; Mineração de 

Texto; Linked Data; Bancos de Dados e Gestão de Mídias Sociais 

A formação específica dos alunos será diretamente acompanhada pelo 

orientador que apoiará o aluno tanto na seleção das disciplinas optativas quanto no 

estágio obrigatório e TCC em  trajetórias formativas pautadas pela flexibilização 

curricular e interação entre os docentes e alunos e as respectivas disciplinas das 

subáreas. 

Destaca-se também nessa fase o estímulo à iniciativa individual, à 

capacidade de pensamento crítico, à autonomia intelectual, ao espírito inventivo, 

inovador e empreendedor que o currículo permite construir ao possibilitar a cômputo 

de atividades complementares de Pesquisa, Extensão, Monitoria, Estágio não-

obrigatório e disciplinas  cursadas em outros departamentos. 
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Quadro 6: Disciplinas da 5a  E 6a FASES do Núcleo Específico 

 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

 
SUB-ÁREA 

 
Gestão 

Estratégica 
da 

Informação 
 
 

 

 
Código 

 
Nome 

 
Oferta 

 
Créditos 

 
CIN7504 
5a Fase 

 
Gerenciamento de 

Projetos 
 

 
 

OBRIGATÓRIA 
 

 
 

2 

 
CIN7603 
6a Fase 

 
Empreendedorismo 

II 
 

 
OBRIGATÓRIA 

 
4 

 
CIN7901 

 
Análise de Risco e 

Negociação 
 

 
1 semestre 

Ano par 

 
2 

 
CIN7933 

 
Gestão da Inovação 

 

 
1 semestre 
Ano ímpar 

 

 
4 

 
CIN7934 

Práticas de 
Inteligência 
Competitiva  

1 semestre 
Ano ímpar 

 
2 

 
CIN79004 

 
Avaliação de 
Desempenho 

 

 
2 semestre  
Ano ímpar 

 
2 

 
CIN7905 

 
 

Teoria da Decisão 
 

2 semestre  
Ano ímpar 

 
2 

   20 
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FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

 
SUB-ÁREA 

 
Tecnologia 

da 
Informação 

 
 

 

 
Pré-

requisitos 

 
Nome 

 
Oferta 

 
Créditos 

  
CIN7501 
5a Fase 

 
Arquitetura da 
Informação e 
Usabilidade  

 

OBRIGATÓRIA 2 

 
CIN7502 
5a Fase 

 
Mineração de Texto 

 
OBRIGATÓRIA 2 

 
CIN7503 
5a Fase 

 
Bancos de Dados  OBRIGATÓRIA 2 

 

 
CIN7601 
6a Fase 

 
Linked Data 

 
OBRIGATÓRIA 2 

 
CIN7601 
6a Fase 

 
Mídias Sociais 

 
OBRIGATÓRIA 2 

CIN7907 Lógica Aplicada I 
 Optativa 4 

CIN7908 Lógica Aplicada II 
 Optativa 4 

 
CIN7909 

Prototipagem de 
Cenários 

Informacionais 
Optativa 4 

 
CIN7910 

Projeto e 
Implementação de 

Cenários Web 
Optativa 4 

 
CIN7911 Informação na Web Optativa 2 

 
CIN7912 

Linguagens de 
Marcação Optativa 2 

 
CIN7918 

Sistemas de 
Suporte à 

Informação Digital 
Optativa 2 

 
CIN7913 

Lógica Instrumental 
II Optativa 2 

CIN7914 Análise de Redes 
Sociais Optativa 4 

CIN7915 Data Science 
 Optativa 4 

CIN7916 Teoria e Análise de 
Sistemas Optativa 2 

CIN7917 Visualização da 
Informação Optativa 2 

   46 
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9	EMENTAS	
9.1 EMENTAS DO NÚCLEO COMUM DE FORMAÇÃO GERAL 

 

Quadro 7: Ementas da 1a Fase 

 
1a FASE 

Código Nome EMENTA 
 
 

CIN7138 

 
 

Introdução à Ciência 
da Informação 

 

 
Busca identificar a perspectiva histórico/social da Ciência da 
Informação no mundo e no Brasil. Compreender os aportes teóricos 
e seus pioneiros. Inserção da Ciência da Informação nas Ciências 
Sociais Aplicadas segundo seu objeto de estudo, suas teorias e sua 
interdisciplinaridade.    
 

 
 

CIN7139 

 
 

Introdução às TIC 
 

 
Introdução aos sistemas de informação. Fundamentos das 
tecnologias da informação e comunicação. Hardware 
(componentes, tecnologia de armazenamento, tecnologia de 
entrada e saída), software (tipos, gerações) e redes de 
computadores. Editores de texto. Planilhas eletrônicas. Instalação e 
configuração de programas. 
 

 
 

CIN7140 

 
 

Pesquisa 
Bibliográfica 

 

 
Trata da comunicação científica, dos métodos e técnicas da 
pesquisa bibliográfica, do histórico da normalização geral e da 
normalização da documentação e do conhecimento e assimilação 
dos procedimentos de normalização documental criados no Brasil 
pela ABNT. 
 

 
 

CIN7141 

 
 

Lógica Instrumental I 
 

 
Introdução ao Raciocínio Lógico-Matemático. Teoria de Conjuntos. 
Lógica Proposicional. Cálculo de Predicados. Análise e Validação 
de Argumentos. Introdução ao Pensamento Dedutivo. 
 

 
 

CIN7142 

 
Evolução do 
Pensamento 

Filosófico e Científico 
 

 
Trata das principais formas históricas do discurso filosófico e 
científico, desde as primeiras manifestações gregas até os dias 
correntes. 
 

 
 

CIN7143 

 
 

Empreendedorismo I 
 

 
Fundamentos do empreendedorismo. Conceitos, origens e 
evolução do empreendedorismo. Fatores de sucesso e cultura 
empreendedora. Características e perfil empreendedor. 
 

 
 

CIN7144 

 
 

Tutoria acadêmica I 
 

 
A UFSC. PRAE. PROGRAD. DAE. Bolsas e auxílios. Bolsa 
Estudantil. Permanência e êxito. PPC do Curso. Centro acadêmico. 
DCE. Resolução 017/Cun/97. Restaurante Universitário. Biblioteca 
Universitária. CAGR. Sistema de Matrículas e ajuste de matrícula. 

 
 
 

LLV7802 

 
 
 

Leitura e Produção 
do Texto 

 
Abordagens teóricas sobre leitura e concepções de leitura 
correlatas. Níveis, estratégias e práticas de leitura. Fatores de 
textualização/textualidade, regras de coerência e referenciação. 
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Condições de produção textual e particularidades de gêneros do 
discurso. 
 

 

Quadro 8: Ementas da 2a Fase 

 

2a FASE 
Código Nome EMENTA 

 
 

CAD5103 

 
 

Administração I  
 

 
Origem da administração como ciência. As funções administrativas: 
planejamento, organização, coordenação, comando e controle 
 

 
 

CIN7201 

 
Sistemas de 

Organização do 
Conhecimento 

 

 
Aborda os aspectos introdutórios sobre teorias e metodologias dos 
Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC), utilizados para a 
organização e recuperação da informação: classificações, tesauros, 
taxonomias e ontologias. 
 

 
 

CIN7202 

 
Sociedade da 

Informação 
 

 
Sociedade da informação e economia do conhecimento. Cibercultura. 
Convergência digital. Governo eletrônico e governança eletrônica. 
Organizações em rede. Redes sociais. 
 

 
CIN7203 

 
Ética 

Profissional 
 

 
Ética Profissional. Direitos e Deveres. Comportamento e postura 
profissional. Sigilo profissional. 

 
 
 

CIN7204 

 
 

Tutoria 
acadêmica II 

 

 
Estágios. Atividades Complementares. Critérios de escolha de 
disciplinas optativas. Projeto profissional. Oportunidades no exterior. 
Mobilidade. Projetos de Pesquisa, Extensão, Monitoria. Ouvidoria. 
Retornos e transferências. Apoio psicológico na PRAE.  Exame de 
Avaliação de Aproveitamento Extraordinário de Estudos. 

 
 

CIN7205 

 
 

Recuperação 
da Informação 

 

 
Os sistemas de recuperação de informação, as gerações, as lógicas, 
os recursos e as estratégias de busca em bases de dados. 
Recuperação da informação na Web, dos motores de busca, dos 
diretórios e dos metabuscadores 
 

 
CIN7206 

 
Fontes  Gerais 
de Informação  

 

 
Controle bibliográfico universal e nacional. Introdução às fontes de 
informação. Tipologia e finalidade das fontes de informação. Análise e 
avaliação das fontes de informação gerais. 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

36 

36 

Quadro 8: Ementas da 3a Fase 

 
3a FASE 

Código Nome EMENTA 
 
 

CAD5213 

 
Organização, 
Sistemas e 

Métodos 

 
Visão sistêmica e integrativa do campo de estudo de Organização, 
Sistemas e Métodos. Funções e dimensões das atividades da área. 
O papel do analista. Aspectos teóricos e práticos dos instrumentos de 
Organização e Métodos. 
 

 
 

CIN7301 

 
Introdução a 

Representação 
Temática 

 
Introdução à Análise da Informação. Indexação - tipologia, 
instrumentos e metodologias. Aborda aspectos introdutórios da 
Recuperação da Informação. 
 

 
 

CIN7302 

 
 

Introdução a 
Representação 

Descritiva 

 
Aspectos teóricos, metodológicos e princípios norteadores da 
representação descritiva. Elementos, níveis e instrumentos de 
pesquisa da representação descritiva. Normas e padrões da 
representação descritiva e suas aplicações nos recursos 
informacionais.   
 

 
 

CIN7303 

 
Metodologia da 

Pesquisa 

 
Aborda os conceitos sócio-históricos de ciência, conhecimento, 
pesquisa e comunicação cientifica. Trata dos métodos e técnicas da 
pesquisa social e da elaboração do projeto e execução da pesquisa 
até sua etapa conclusiva de elaboração do relatório final. 

 
 

CIN7304 
 

Introdução a 
Bancos de 

Dados  
 

 
Banco de Dados. Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados. 
Bancos de Dados e Bases de Dados. Projeto de Banco de Dados.  
 

 
 
 

CIN7305 

 
 

Gestão da 
Qualidade 

 
Conceito de gestão da qualidade em organizações. Sistemas de 
gestão da qualidade e abordagens de ferramentas de apoio aplicadas 
à unidade de informação. Gestão da rotina e processos da unidade 
de informação. Gestão eficiente de recursos. Estudo e representação 
de processos. 

 
 
 

CIN7306 

 
Competência 
Informacional 

 
Aspectos conceituais, históricos e metodológicos da Competência 
Informacional. Dimensões da Competência Informacional. Programas 
e modelos de desenvolvimento da Competência Informacional. 
 

 
CIN7307 

 
Interação 

Comunitária I 

Inserção em ambientes públicos de acesso à informação. 
Organização, acesso e democratização aos serviços de informação. 
Atividades integradoras para acesso à informação pela sociedade.  

 
 
 

HST 7921 

 
Historia do Brasil 
Contemporâneo 

 
A formação do Brasil Contemporâneo. História e cultura afro-
brasileira e indígena. Da 1ª República á Ditadura militar. A 
redemocratização e o Brasil: temas atuais e questões 
contemporâneas. 
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Quadro 9: Ementas da 4a Fase 

 

4a FASE 
Código Nome EMENTA 

 
 
 
CIN7401 

 
 

Estudos 
Métricos da 
Informação 

 

Teoria e prática dos estudos métricos desde sua origem e seus principais 
representantes no âmbito mundial, nacional e acadêmico na Ciência da 
Informação. Compreensão dos fenômenos estatísticos na informação 
científica e tecnológica, dando suporte básico para os discentes 
entenderem o contexto dos estudos métricos. Apresentar sistemas 
consolidados de medição da Ciência e da Tecnologia, bem como a 
quantificação da informação bibliográfica/documental.  

 
CIN7402 

 

 
Editoração 
Científica 

 

Trata do histórico e da organização da editoração científica no cenário 
nacional e internacional. Aborda os processos de editoração científica 
tradicional e eletrônica, e direitos autorais. 

 
 

CIN7403 

 
Acessibilidade 

e Inclusão 
Digital 

 

 
Estudo dos processos de inclusão/exclusão social pela interface digital. 
Potencial inclusivo das Tecnologias de Informação e de Comunicação 
(TICs) na sociedade contemporânea. Normas e padrões internacionais 
sobre acessibilidade; estudo de tecnologia assistiva e de outras inovações 
tecnológicas que visem a inclusão social da pessoa com deficiência. 

 
 
 

CIN7404 

 
 
 

Planejamento 
Estratégico 

 

 
Visa a fornecer ao aluno a compreensão dos conceitos de gestão 
estratégica em organizações de serviço de forma sistêmica, em particular, 
unidades de informação. Enfoque especial no planejamento suportado por 
medidas de desempenho e objetivando o incremento de valor agregado é 
essencial. A gestão de pessoal e dos recursos (físicos e materiais) é 
necessária para o sucesso da gestão estratégica. Tal entendimento é 
importante na gestão de unidades de informação em particular na relação 
com o usuário e o meio ambiente que as cerca. 

 
 
 

CIN7405 

 
 

Projeto de 
Informatização 

 

 
Aborda a unidade de informação como sistema, seus núcleos de 
atividades, suas funções e tarefas, e as motivações para sua 
informatização. Planeja a informatização de uma unidade de informação, a 
partir da escolha de soluções e de aquisição de programas ou do 
desenvolvimento de sistemas próprios. 

 
 

CIN7406 

 
Preservação 

Digital 
 

Trata dos formatos digitais, da digitalização de documentos, das políticas e 
projetos de preservação da memória digitais nacionais e internacionais. 
Técnicas e instrumentos para o tratamento dos dados de mapas, 
fotografias, cartografias e demais documentos de imagens, sons e textos. 
Direitos autorais, propriedade intelectual e licenciamento de softwares. 

 
CIN7407 

 
Marketing da 
Informação 

 

Conceitos básicos de Marketing aplicados à Ciência da Informação. O 
composto de Marketing de produtos e serviços. Coleta e análise de 
informações no ambiente em Marketing. Plano de marketing. Marketing de 
relacionamento na era digital. 

 
CIN7408 Interação 

Comunitária II 
 

Transferência de conhecimento tecnológico. Desenvolvimento local. Tipos 
e níveis de transferência do conhecimento. Criação,  implementação e 
disseminação de tecnologias sociais da informação em comunidades de 
baixa renda . 

INE5111 Estatística 
Aplicada I 

Estatística descritiva. Elaboração de instrumentos de pesquisa. Noções de 
probabilidade. Uso das principais distribuições de probabilidade. Tópicos 
de inferência de estatística 
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10	 CONDIÇÕES	 DE	 IMPLANTAÇÃO	 E	
CONSOLIDAÇÃO	DESTE	PROJETO	

Para implantação e consolidação do Bacharelado em Ciência da 
Informação, o curso de Biblioteconomia reduziu sua oferta anual de vagas de 80 

para 60 vagas e o Departamento de Ciência se reestruturou para o atendimento da 

nova demanda. O Bacharelado em Ciência da Informação ofertará 20 vagas para 

o 1o semestre letivo. 

10.1 Corpo docente do Departamento de Ciência da Informação e corpo 
técnico administrativo envolvidos com o Projeto Pedagógico do Bacharelado 
em Ciência da Informação 
 

Integrará o corpo docente do Bacharelado em Ciência da Informação todos 

os professores vinculados ao Departamento de Ciência da Informação dessa 

universidade, assim como professores dos departamentos de História, 

Administração, Língua e Literatura Vernáculas e Direito envolvidos no núcleo comum 

de formação geral.  

Os departamentos envolvidos no projeto já possuem atuação, disciplinas e 

cargas horarias aprovados e não há aumento de disciplinas em relação ao já 

ofertado em 2015.1 no curso de Arquivologia, tendo em vista que as respectivas 

disciplinas integram o Núcleo Comum de Formação Geral. 

Os docentes apresentam competências específicas e nas áreas 

interdisciplinares citadas acima, promovendo a interlocução com as competências 

exigidas na formação do discente. Os docentes desenvolvem atividades técnicas e 

teóricas específicas da área no âmbito do ensino, pesquisa, extensão e 

administração. 

As atividades de ensino do corpo docente do departamento de Ciência da 

Informação estão comprometidas, também, com o funcionamento do Curso de 

Graduação em Arquivologia,  Biblioteconomia e com o Programa de Pós-Graduação 

(Mestrado e Doutorado) em Ciência da Informação, propiciando uma interlocução 

entre os cursos.   
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Serão necessários 2 novos professores doutores e 1 servidor técnico-

admnistrativo,  sendo: 

a) 1 professor em 2016: Vaga já aprovada na Câmara de Graduação 
em 2009 e ainda não disponibilizada. Atenderá ainda as disciplinas de 
Ciência da Informação que serão ofertadas no Curso de Museologia a 
partir de 2016. 
b) 1 professor em 2018: Perfil em Gestão Estratégica da       
Informação e Tecnologia da Informação para início da oferta do núcleo 
específico do novo curso. 
c) 1 servidor técnico-administrativo para secretaria integrada de cursos 
de graduação no campo da Ciência da Informação. 

10.2 Estrutura física (instalações e equipamentos)envolvidos com o Projeto 
Pedagógico do Bacharelado em Ciência da Informação 

Conforme o artigo 70 da LDB, considerar-se-ão como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 

objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo 

as que se destinam a alínea  II - aquisição, manutenção, construção e conservação 

de instalações e equipamentos necessários ao ensino. 

Tendo em vista que não haverá aumento no número de alunos, a secretaria 

do curso Bacharelado em Ciência da Informação será integrada com as 

secretarias dos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia. 

A coordenação de estágios fará uso da secretaria  integrada de estágios do 

CED. 

O Bacharelado em Ciência da Informação utilizará as salas de aula 

disponíveis no Centro de Ciências da Educação e os laboratórios do Departamento 

de Ciência da Informação. Será necessário espaço físico para: 

a) 1 sala para coordenação de curso com telefone, computador e impressora. 

b) 1 laboratório de Empreendedorismo com 20 computadores all in one; 

c) 1 sala para o Centro Acadêmico do Bacharelado em  Ciência da 
Informação. 
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