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indexação. Análise temátca: teoria e prátca. Resumo: Teoria e Prátca.

1 OBJETIVOS
Parte-se da iisão geral da classifcação como processo mental da natureza humana. Intenta-se com isso
aprofundar os estudos sobre aportes fornecidos pela classifcação do conhecimento para a organização do
conhecimento e da informação, tendo-se em iista a mediação entre a produção e o uso da informação.
Sendo assim, busca-se nesta disciplina:

Objetio Geral:
 Dar a conhecer os aspectos teóricos e prátcos que enioliem a organização e o tratamento temátco da

informação, desde os seus princípios, processos (análise, representação e condensação da informação),
aportes  para  a  construção  de  instrumentos  (linguagens  documentárias)  e  produtos  (resumos
informatios).

Objetios Específcos:
 Ter uma iisão geral sobre a natureza fundamental da classifcação como processo mental da natureza

humana  para  se  chegar  à  organização  do  conhecimento  registrado  e  socializado,  com  ênfase  no
tratamento temátco da informação.

 Conhecer  a  aplicabilidade  da  Teoria  dos  Sistemas  de  classifcação  como  base  da  construção  de
instrumentos, realização de processos e geração de produtos que enioliem o tratamento temátco da
informação.

 Refletr  sobre  a  dimensão  étca  em  Organização  e  Representação  do
Conhecimento (ORC) iisando à preienção de eientuais danos que atngem tal contexto, com possíieis
implicações na recuperação da informação.

 Reconhecer o caráter interdisciplinar da análise de assunto (análise temátca).
 Adquirir conhecimentos teórico e prátco concernentes aos princípios de indexação.
 Identfcar as etapas metodológicas do processo de indexação de assuntos.
 Realizar o processo de indexação de assuntos na perspectia de propiciar à recuperação e disseminação 

da informação. 
 Adquirir conhecimentos teórico e prátco orientados à elaboração de resumos informatios.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE 1: 
3.1    Classificação e Organiaação do Coneecieenoo. 
3.1.1 Classifcação como processo mental da natureza humana.
3.     Teoria dos Sistemas de Classifcação 
3. .1  Conceitos fundamentais
3. .   Aplicação da Teoria dos Sistemas de Classifcação na Organização e Representação do Conhecimento 
(ORC).
3.3     Organização da informação no âmbito da ciência da Informação
3.3.1 Tratamento Temátco da Informação: conceitos e abordagens Teóricas
3.4  A dimensão étca em Organização e Representação do Conhecimento (ORC)

UNIDADE 2: 
3.  Princípios de indexação 
3. .1 Terminologia básica
3. .  Abordagens teóricas 

UNIDADE 3: 



3.3  Análise de assunoo (Análise oeeátca): Teoria e prátca
3.3.1    O caráter interdisciplinar da análise de assunto 
3.3.     Etapas metodológicas do processo de indexação de assuntos
3.3. .1 Análise de assunto: Concepções em análise de assunto; procedimentos - leitura documentária; 

análise e síntese.
3.3. .  Tradução: procedimentos - representação de conceitos nos termos da linguagem de indexação. 

UNIDADE  4
3.4  Resueo: Teoria e prátca
3.4.1 Princípios de elaboração de resumos 
3.4.  A prátca de elaboração de resumos informatios.
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4 ESTRATÉGIAS DE ENSINO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
4.1  Meoodologia
Conforme prescrito a Matriz Curricular do curso de Biblioteconomia da Ufes, a carga horária destnada a
esta disciplina equivale a 60 horas,  distribuída em 45 horas previstas para teoria (T) e 15 horas previstas
para exercícios (E). Esta carga horária de 15 horas deie cobrir exercícios (11 horas em sala de aula) e
aplicação de   (dois) testes de ierifcação da aprendizagem (4 horas em sala de aula)1.  No âmbito das
estratégias de ensino (metodologias), propõem-se os procedimentos seguintes: aulas expositias; leitura e
exploração  de  textos;  leitura  dirigida,  iisitas  a  sites de  bibliotecas  iirtuais  e  digitais  com  iistas  ao
entendimento dos modelos de organização e representação do conhecimento; exercícios de fxação da
aprendizagem com destaque para o processo de análise de assunto e redação de resumos informatios,
dinâmica de grupo; atiidade extraclasse (estudo dirigido; elaboração de resenhas e resumos, análise de
assunto). Para cada atiidade planejada o aluno deie registrar as suas dúiidas, sugestões e compreensão
sobre os assuntos propostos à discussão na disciplina.

4.2 RECURSOS
Quadro branco ou similar, retroprojetor ou projetor de multmídia; textos referenciados na bibliografa;
sites de bibliotecas iirtuais e digitais, microcomputadores com conexão à Rede Internet (laboratório de
Informátca). 

4.3 O Processo avaliatvo
Diagnóstca: deie ser realizada durante todo o período buscando-se leiantar os pontos fracos e fortes em
relação ao entendimento dos conteúdos curriculares das unidades do programa. 
Foreatva: Incentio à partcipação nas discussões em sala de aula, reforçando-se a necessidade da leitura
préiia dos textos; atiidades prátcas indiiiduais ou em grupo, em que se busca constatar o engajamento
do aluno (comprometmento, partcipação, frequência) no decorrer das atiidades. 
S  oeatva:   A ierifcação da aprendizagem deie possibilitar obtenção de nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez)
pontos.  Concebe-se  a  atribuição  de  pontuação  ao  aluno  por  partcipação  (até  0,3)  e  percentual  de
frequência igual ou maior do que 90r (até 0, ). 
Planejaram-se as atiidades seguintes por unidade do programa.

Unidade 1
 Proia Teórica (7,0 pontos); 
 Seminário (3 pontos)

Tema: Teoria dos Sistemas de Classifcação
Documentos-fonte: PIEDADE, M. A. R. Conceitos fundamentais. In:______. Introdução à teoria da 
classifcação. Rio de Janeiro: Interciência, 1977. Cap.  .
LANGRIDGE, D. Classifcação: abordagem para estudantes de biblioteconomia. Rio de Janeiro: 
Interciência, 1977.

Unidade 2 
Proia Teórica (10 pontos). 

1 Unidade 1. Teste de ierifcação da aprendizagem: Total/horas: 0 h00min.
Unidade 1 Exercícios de ierifcação da aprendizagem: Total/horas0 00min 
Unidade  . Teste de ierifcação da aprendizagem: Total/horas: 0 h00min.
Unidade 3: Exercícios de fxação da aprendizagem: Total/horas: 06h00min
Unidade 4:   Teste de ierifcação da aprendizagem:   Total/horas: 0 h00min.

            Exercícios de fxação da aprendizagem:   Total/horas: 01h h00min.

http://www.dgz.org.br/dez07/Art_01.htm
http://www.dgz.org.br/jun06/Art_04.htm


Unidade 3 

 Exercícios de fxação da aprendizagem: 

A prátca da indexação (6 ponoos)

O processo  de indexação: 1ª  etapa:  Análise  de assunto (orientada por abordagem sistemátca).   ª
etapa: Tradução dos conceitos nos termos da linguagem de indexação.
Textos recomendados para a realização da atiidade: 
- FUJITA, M. S. L. A  identfcação de conceitos no processo de análise de assunto para indexação. Reiista
Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, i. 1, n. 1, p. 60-90, jul./dez,  007.
- FUJITA, M. S. L.; RUBI, M. P. Um modelo de leitura documentária para a indexação de artgos 
ciennfcos: princípios de elaboração e uso para a formação de indexadores. DaoaGraeaZero–Reiista de 
Ciência da Informação, Rio de Janeiro, i. 7, n. 3, p.1-18,  006. Disponíiel em: 
<htp://///.dgz.org.br/jun06/Art_04.htm>.

Análise da abrangência da indexação na caoalogação de assunoos (4 ponoos)
A prátca de indexação na catalogação de assuntos frente às concepções de análise de assunto.

      Uniierso empírico: catálogos online de bibliotecas uniiersitárias.

Unidade 4 
 Proia Teórica: (8,0 pontos)
 Elaboração de resumo informatio ( ,0 pontos).

OBS. Pontualidade na entrega das atiidades: a data acordada com a turma para a entrega das atiidades
deierá ser respeitada. Caso isso não ocorra o professor poderá reduzir a nota acordada preiiamente para a
atiidade. Para cada dia de atraso pratcado a nota poderá ser reduzida em 0,5 ponto.

5 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARAUJO, C. A. A. Fundamentos teóricos da classifcação. Encontros Bibli: Reiista Eletrônica de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, Florianópolis, n.   , p. 117-140,  º sem.  006. Disponíiel em: 
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