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Princípios da administração: Estrutura organizacional de unidades de informação.
Serviços meio e serviços fim: rotinas e racionalização. Marketing em unidades de
informação.

Objetivos:

Compreender  a  importância  das  teorias  administrativas  e  dos  instrumentos
utilizáveis para este fim, correlacionando-os com o universo da biblioteca.

Programa:

Unidade I – A evolução das abordagens teóricas administrativas .
O histórico das teorias administrativas.
As novas vertentes da administração pública e  as bibliotecas.  Como adequar a
biblioteca à proposta de gestão pública.

Objetivo  da  unidade:  Conhecer  o  histórico  das  teorias  e  as  novas  tendências
administrativas e suas repercussões sobre a administração de bibliotecas.

Unidade II – A implementação do sistema de gestão em unidades de informação
Os diferentes tipos de bibliotecas.
A estrutura organizacional da biblioteca e suas características.
A configuração de serviços  e  produtos:  o oferecimento de serviços  de utilidade
pública.

Objetivo da Unidade: Comprrender as diferenças de cada tipo de biblioteca e as
implicações destas diferenças na oferta de serviços.

Unidade III – O Marketing nas unidades de informação
Conceituação e evolução do marketing;
A adoção ddo marketing nas unidades de informação – perspectivas e desafios;
O marketing pessoal e profissional.

Objetivo da unidade: Identificar o marketing como instrumento útil e necessário
no contexto da biblioteca

Metodologia: Aulas expositivas, exibição de filmes, leitura de textos com realização
de atividades relacionadas, debates e visita técnica.



Recursos didáticos: transparências, filmes, quadro, textos.
Avaliação: Será feita no decorrer de todo o semestre observando os resultados dos
exercícios propostos bem como a participação em sala de aula.
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