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2 EMENTA 

Conceitos de Editora e Editoração. Visão de conjunto dos aspectos culturais, industriais e 

comerciais da atividade editorial. A produção da informação. Como se edita o livro: ISBN, Depósito 

Legal, Leis de Incentivo Cultural. Política editorial brasileira. Publicidade e venda dos livros. 

Reprodução de documentos. Direitos autorais. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 Caracterizar os aspectos culturais, industriais e comerciais do mercado editorial, compreender os 

diversos elementos relacionados ao processo editorial ao longo da história e a importância do 

bibliotecário na divulgação e difusão do conhecimento. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 3.2.1 Identificar os conceitos gerais da editoração; 

 

 3.2.2 Reconhecer as etapas do processo de editoração; 

 

 3.3.3 Valorizar e conhecer os aspectos substantivos do direito autoral aplicado no processo de 

editoração e reprodução de fontes de informação. 

 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1 UNIDADE 1 – Introdução a Editoração 

 

 Histórico da Editoração; 

 Editoração no Brasil; 

 A Editoração e a biblioteconomia 

  

4.2 UNIDADE 2 – Produção Editorial 



 Oque é Editora, Edição e Produção Editorial; 

 Como é feita a Edição; 

 Os produtos da Edição; 

 

4.3 UNIDADE 3 – Direito Autoral 

 Direitos Autorais: evolução e características; 

 Reprodução de conteúdos: princípios legais e morais. 

 

4.4 UNIDADE 4 – A Editoração e seus reflexos nas rotinas das unidades de informação 

 A Editoração e as unidades de informação 

 A Editoração e as atividades biblioteconômicas 

 

 

 

5 METODOLOGIA: 

Aulas expositivas e dialogadas. Orientação de leituras indicadas nas referências do programa de 

ensino. Trabalho com produção de textos, pesquisas, relatos orais, estudos dirigidos e seminários.  

 

5.1 Recursos 

Textos disponibilizados no portal do aluno via meio digital (e-mail); Quadro branco e pincel; 

Projetor de imagens (data show); Vídeos interativos. 

 

5.2 Atividades discentes 

Visitas técnicas; trabalho de campo; palestras com profissionais das áreas de 

Biblioteconomia/Editoração; oficinas e/ou cursos planejados mediante o andamento das aulas. 

 

 

6 AVALIAÇÃO:  

O processo de avaliação contemplará três avaliações que totalizarão até 10 (dez) pontos: 

 

A) SEMINÁRIO: recorrerá ao conteúdo das leituras indicadas e discutidas no decorrer das quatro 

unidades de ensino (atividade individual e coletiva que totalizará até 2,0 pontos); 

 

B) PROJETO de PRÁTICA EDITORIAL: culminará na elaboração de um 

livro/folheto/revista/jornal (depende da escolha do grupo) no decorrer da segunda unidade de 

ensino com a entrega do objeto e apresentação previstos para o fim desta (atividade individual e 

coletiva que totalizará 5,0 pontos); 

 

C) ESTUDO DIRIGIDO: as atividades do estudo dirigido terão como base os pressupostos teóricos 

e as discussões realizadas em sala de aula no decorrer das unidades (atividade individual que 

totalizará até 3,0 pontos); 

 

O processo de avaliação poderá contar com produção de outras atividades agendadas de acordo 

com o andamento das aulas, sendo creditadas ao final do processo caso seja necessário. Ao concluir 

o período, a nota final do aluno poderá totalizar até 10 pontos. 

 

No processo de avaliação será considerando a frequência participativa nas aulas (engajamento, 

compromisso e atitude), assim como a participação efetiva no desenvolvimento e apresentação (oral 

e escrita), nos trabalhos individuais (exercícios e outros testes avaliativos) ou em equipe 

(seminários). 

 



O aluno tem direito a faltar até 25% da carga horária da disciplina e se as faltas forem superiores a 

esse percentual será reprovado por falta. Aqueles com média inferior a 7,0 (sete) serão submetidos à 

prova final, sendo considerados aprovados os que alcançarem média igual ou superior a 5,0 (cinco) 

ao final do processo. 
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