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PLANO DE ENSINO 
1 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. 
 
2 OBJETIVOS 
 
2.1  Geral 
 

 Contribuir para que a(o) discente consolide saberes e fazeres biblioteconômicos adquiridos durante o 
Curso.    

 
2.2  Específicos 
 

 Entender a importância da legislação e da organização da profissão bibliotecária; 

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

 Discutir o reconhecimento e a valorização da diversidade étnico-racial brasileira na atuação do 
bibliotecário 

 Produzir informações sobre as características do trabalhador e do mundo do trabalho em 
Biblioteconomia no Espírito Santo.  

 
 

3  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
3.1 A legislação e a organização da profissão bibliotecária. 
3.2 A ética profissional e ambiental e suas interfaces com a atuação profissional. 
3.3 O reconhecimento e a valorização da diversidade étnico-racial brasileira na atuação do bibliotecário. 
3.4       O setor de informação e os diferentes espaços de trabalho em Biblioteconomia no Espírito Santo.  
3.5 O planejamento da carreira, as características do trabalhador e do mundo do trabalho em  

Biblioteconomia no Espírito Santo. 
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4  METODOLOGIA DE ENSINO 
4.1        Estratégias de ensino-aprendizagem  
 

 Aulas expositivas 

 Bibliografia básica 

 Filmes e vídeos 

 Leitura e produção de texto 

 Levantamento bibliográfico 

 Mesas redondas 

 Palestras 

 Sites institucionais 
 

4.2 Estratégias de avaliação 
 
O processo de avaliação será constituído de duas notas parciais obtidas mediante as seguintes estratégias: 
 

Estratégias de Avaliação Valoração 

2 - Colaboração na organização das palestras e no 
debate ao final de cada palestra proferida. 

00 a 10,0 
 
 

3 – Diário de bordo  00 a 10,0 
 

 
5 RECOMENDAÇÕES 
5.1 Frequência às aulas 
 
Conforme a legislação em vigor é permitida a ausência em 15 (quinze aulas) o equivalente a 25% da carga 
horária da disciplina. Observa-se que cada aula implica em 2 (dois) registros de frequência. 
 
5.2 Critérios de aprovação ou reprovação na disciplina   
 

Ao final ado período letivo as notas parciais serão somadas e divididas por três resultando na média 
final. Conforme a legislação em vigor, o aluno que obtiver média = 7,0 não necessitará realizar a prova final. 
 

 
5.3 Critérios de correção das atividades  
 
a) Conteúdo 
 
- Profundidade da revisão de literatura e sua compatibilidade com o objeto de pesquisa; 
- Grau de coerência entre as diversas etapas que compõem um projeto de pesquisa científica; 
- Qualidade da argumentação teórica acerca do objeto de pesquisa escolhido.  
 
 
b) Forma 
 
- Aplicação das normas gramáticas, redação científica e de documentação e informação (normalização da 
informação). 
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