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Exercício
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Ementa: Visão geral da história da produção e dos registros de conhecimento como reflexo
da história da civilização. A produção dos suportes para registro, guarda, preservação e
disseminação do conhecimento.
Objetivos Específicos
1- Obter uma visão geral do processo de comunicação da informação como reflexo do
desenvolvimento da humanidade;
2- conhecer diversas fases de produção e reprodução da linguagem escrita em contextos
social, econômico, político e cultural nos quais elas foram geradas;
3- identificar os diferentes suportes utilizados para o registro da informação no decorrer do
percurso histórico do desenvolvimento social, cultural e econômico da humanidade;
4- Contextualizar a importância do armazenamento, da preservação, da organização e da
difusão do conhecimento e da informação no decorrer da história dentro do contexto social,
econômico, político e cultural da humanidade.
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Conteúdo Programático
UNIDADE I:
O processo de comunicação da informação e a sua importância no desenvolvimento humano
e social: a) formas de comunicação, b) formas de registros e suportes primitivo.
UNIDADE II:
O registro da informação e o surgimento da escrita: a) processos de produção da linguagem
escrita, b) principais suportes da escrita, c) circulação e difusão da informação na Antiguidade
Ocidental.
UNIDADE III:
Armazenamento, preservação, organização e difusão do conhecimento: o papel das
bibliotecas e da imprensa: a) a biblioteca na antiguidade e o papel do escriba, b) bibliotecas
na idade média, d) Bibliotecas na idade moderna, e) bibliotecas brasileiras, f) a imprensa e
sua implicação na circulação da informação. Modificação dos suportes de escrita e sua
implicação nas práticas leitoras e escritoras.
UNIDADE IV:
Modos de produção, de organização e de representação do saber no Ocidente, do século
XVIII ao século XX.

Metodologia
Aulas expositivas dialogadas.
Seminários Temáticos com participação ativa no desenvolvimento dos conteúdos.
Trabalhos de pesquisa bibliográfica.
Produção de texto.
Recursos utilizados
Fontes bibliográficas impressas e digitais. Vídeos e filmes cinematográficos.
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem
A avaliação cobrirá as dimensões:
- diagnóstica (pelo professor considerando o perfil do aluno, as suas necessidades, a
participação e interesse na disciplina);
- formativa (aulas expositivas, seminários e debates)
- somativa (pesquisa bibliográfica e prova escrita). Nesta dimensão serão consideradas as
competências relacionadas à oralidade, à escrita e à leitura.
Estratégias de Avaliação

Modalidade

Valoração

Prova escrita

Individual

10,0

Conteúdo: História da escrita
Exercícios (3) em sala de aula

Individuais e (10,0 cada) =
em

30

Duplas

Seminário
Total:

Grupo

10,0
50,0 / 5 = 10
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