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1 IDENTIFICAÇÃO  
 

Disciplina: Seminário sobre Atuação Profissional (SAP) 

Código: BIB 03909  CHS: 30 horas Créditos: 02 

Pré-requisito: - 

Período: 2015-2 
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Professora: Dulcinea Sarmento Rosemberg 

E-mail: <dsrosemberg@globo.com>  

 
 

PLANO DE ENSINO 
2 EMENTA 
 
A inserção do bibliotecário no mundo do trabalho. A ética profissional e ambiental na atuação do 
bibliotecário. O reconhecimento e a valorização da diversidade étnico-racial brasileira na atuação do 
bibliotecário. 
 
3 OBJETIVOS 
 
3.1  Geral 
 

 Confrontar a(o) discente com saberes e fazeres sobre atuação profissional em biblioteconomia.    
 
3.2  Específicos 
 

 Propiciar o contato com experiências sobre a inserção e atuação do bibliotecário no mundo do 
trabalho; 

 Compreender a ética profissional e ambiental e suas interfaces com a atuação profissional; 

 Entender a importância de produção de conhecimentos, habilidades e atitudes dirigidas ao 
reconhecimento e à valorização da diversidade étnico-racial brasileira na atuação do bibliotecário. 
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4  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
4.1 A atuação do bibliotecário no mundo do trabalho. 
4.2 A inserção do bibliotecário no mundo do trabalho. 
4.2 A ética profissional e ambiental e suas interfaces com a atuação profissional. 
4.3 O reconhecimento e a valorização da diversidade étnico-racial brasileira na atuação do bibliotecário. 
 
5  METODOLOGIA  
 
5.1        Recursos de Ensino-Aprendizagem  
 

 Palestras. 

 Aulas expositivas. 

 Sites institucionais. 

 Rodas de conversas.  
 

5.2 Atividades Discentes 
 

 Leituras. 

 Elaboração do Currículo Lattes. 

 Organização de palestras.  

 Produção de um artigo científico. 
 

6 AVALIAÇÃO 
 
O processo avaliativo constituir-se-á de duas notas parciais a serem obtidas mediante as estratégias a seguir 
apresentadas, cujo total após a sua somatória será dividido por dois resultando na média parcial e, 
posteriormente, na nota final.  
 

Estratégias de Avaliação Valoração 

1 Frequência, acompanhamento, comprometimento e participação nas aulas.  00 a 10,0 
 

2 Produção de um artigo de revisão de literatura sobre o tema atuação do 
bibliotecário brasileiro, cuja discussão deverá ser confrontada com os 
conhecimentos, habilidades e atitudes apresentadas pelos palestrantes.  

00 a 10,0 
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8 CRONOGRAMA 
 

AULA1 DATA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO2  

MARÇO = 10 h 

1ª 03/03 Apresentação da disciplina e perfil do grupo.  

2ª 10/03 A atuação do bibliotecário no mundo do trabalho.  

3ª 17/03 A atuação do bibliotecário no mundo do trabalho.  

4ª 24/03 A atuação do bibliotecário no mundo do trabalho.  

5ª 31/03 A  atuação do bibliotecário no mundo do trabalho. 

ABRIL = 6h 

6ª 07/04 A atuação do bibliotecário no mundo do trabalho.  

7ª 14/04 A atuação do bibliotecário no mundo do trabalho.  

21/04 Feriado - Tiradentes 

8ª 28/04 A atuação do bibliotecário no mundo do trabalho.  

MAIO = 6h 

9ª 05/05 A ética profissional e ambiental e suas interfaces com a atuação profissional. 

10ª 12/05 A ética profissional e ambiental e suas interfaces com a atuação profissional. 

11ª 19/05 O reconhecimento e a valorização da diversidade étnico-racial brasileira na atuação do 
bibliotecário. 

 26/05 Feriado – Corpus Christi 

JUNHO = 10h 

13ª 02/06 A inserção do bibliotecário no mundo do trabalho. 

14ª 09/06 A inserção do bibliotecário no mundo do trabalho. 

15ª 16/06 A inserção do bibliotecário no mundo do trabalho. 

16ª 23/06 A inserção do bibliotecário no mundo do trabalho. 

17ª 30/06 Último dia de aula3 – avaliação da disciplina, entrega de resultados e marcação de data 
da prova final. 

 
                                            
1 Total de Carga Horária Semestral = 34h. 
2 O conteúdo programático será detalhado e registrado no Diário de Classe conforme estabelecido pela Ufes e enviado 
semanalmente aos discentes via e-mail utilizando-se o Portal do Professor.  
3 O último dia de aula conforme calendário acadêmico será no dia 05/07/2016. 


