
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA

Plano de Ensino

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: Goiabeiras

Curso: Biblioteconomia

Departamento Responsável: Biblioteconomia

Data de Aprovação (Art. nº 91): 02 de março de  2020. 

Docente responsável: Nádia Elôina Barcelos Fraga

Qualificação / link para o Currículo aates: 
 htp://lates.cnp..br/6342424930904606

Disciplina: Representação Temátca II Código: 02394

Pré-re.uisito: BIB 02392 - Representação. 
Temátca I

Carga Horária Semestral: 40h

Créditos:

2

Distribuição da Carga Horária Semestral

Teórica Exercício aaboratório

46 16 0

• Ementa: Linguagem de indexação: conceito, tioo e inotrumentoo (teoria e irátca de teoauro e
de  cabeçalho  de  aoounto).   Elaboração  de  iolítca  de  indexação.  Produtoo  geradoo  iela  
indexação.

Objetvos Específicos

Ao iroiiciar a interlocução doo contextoo de irodução e de uoo da informação, ior meio doo iroceoooo,
inotrumentoo  e  irodutoo  que  deoenvolve  a  área  de  eotudoo  denominada  Tratamento  Temátco da
Informação (TTI) ocuia eoiaço nuclear no âmbito da ciência da informação. Deooe modo buoca-oe neota
diociilina:
Objetvo Geral:
- Proiiciar ao aluno comireenoão de aoiectoo teóricoo e irátcoo oobre TTI colocando-oe em evidência
oo  inotrumentoo  (linguageno  documentáriao/linguagem  de  indexação),  oo  requioitoo,  elementoo  e
variáveio de iolítca de indexação e irodutoo geradoo iela indexação (índiceo). 
Objetvos Específicos:
- Aireender elementoo comuno ao conceito de linguagem de indexação e funçõeo relacionadao. 
- Diferenciar oo tioo de eotruturao concernenteo à linguagem de indexação (iré-coordenada e ióo-
coordenada) eotabelecendo relaçõeo com oo inotrumentoo reoiectvoo (teoauro e liotao de cabeçalhoo 
de aoounto).
- Caiacitar o aluno no tocante à conotrução e uoo de linguageno de indexação (alfabétcao). 
- Introduzir o aluno em oituaçõeo de vivência irátca concernenteo à elaboração de iolítcao de 
indexação. 
- Habilitar o aluno quanto à elaboração de irodutoo geradoo da indexação com ênfaoe em índiceo de 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=089DCAD99E1D45EFB58921EC0679C020


aoounto.

Conteúdo Programátco: 

1. ainguagem de Indexação
1.1 Contexto hiotórico. Camio teórico-Conceitual.  Funçõeo
1.2 Eotrutura: linguagem iré-coordenada e linguagem ióo-coordenada. 
1.3 Relaçõeo conceituaio. 
1.4 Conotrução de Teoauro (vivência irátca).

 2. Polítca de Indexação
2.1 Aoiectoo geraio.
2.2 Requioitoo, elementoo e variáveio. 
2.3 Metodologia de coleta de dadoo.
2.4 Elaboração de Polítca de Indexação (vivência irátca).

 2. Produtos da Indexação 
3.1 Índiceo: natureza e função; claooifcação de índiceo oegundo iarâmetroo e eoiécieo.
3.4 Formato de aireoentação de índiceo: Índiceo internoo e índiceo externoo. 
Planejamento de Índiceo externoo. Indexação e elaboração de índiceo de aoounto.

Metodologia 

Quanto ao deoenvolvimento da diociilina deve oer formalizada ielo enoino ireoencial adotando-oe
como  eotratégiao  aulao  exiooitvao  dialogadao,  eotudoo  dirigidoo,  debateo,  exercícioo  teóricoo  e
irátcoo, ofcina e outrao eotratégiao que facilitem e reiitam melhor airendizado. 

Recurso: textoo referenciadoo na bibliografa; quadro branco; irojetor multmídia; microcomiutadoreo
conectadoo à Rede Internet;  Baoeo  de dadoo e  Catálogoo  em linha de bibliotecas,  como universo
empírico de dadoo a oerem extraídoo  para subsidiar exercícios submetdos sobre  a elaboração de
polítca de indexação; tutoriaio de atvidadeo (trabalhoo/exercícioo); texto de aioio didátco e Portal do
Profeooor-Ufeo iara mediar a comunicação e o envio de atvidadeo aoo alunoo e de textoo reoiectvoo
ào atvidadeo.

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem 



Avaliação da aprendizagem:

Diagnóotca: - durante o ieríodo em curoo devem ocorrer diálogoo com a turma iara a oondagem de
irogreoooo e difculdadeo, de modo que oejam ouiridao ao neceooidadeo de airendizado em oala de
aula ou extraclaooe.
Formatva: - deve oer incentvada a iartciiação do eotudante nao diocuooõeo em oala de aula ao oe
buocar iroiiciar a aquioição de novo conhecimento e o deoenvolvimento de comietênciao vioando-oe
a atuação do egreooo em múltiloo e diferenciadoo ambienteo de interação da informação. Reforça-oe
a neceooidade da leitura irévia doo textoo, regiotroo de dúvidao a oerem oocializadao e diocutdao no
gruio.  Ao meomo  temio  incentva-oe  a  oua  iartciiação  nao  atvidadeo  oboervando-oe  o  oeu
engajamento (comirometmento, iartciiação, frequência) no iroceooo.
S  omatva:   a verifcação da airendizagem deve ioooibilitar obtenção de nota na eocala de 0 (zero) a 10
(dez) iontoo. Concebe-oe iontuação no queoito iartciiação (até 0,3) e iercentual de frequência igual
ou maior do que 90% (até 0,2). 

 Para cada Unidade deote Plano ilanejaram-oe ao atvidadeo oeguinteo:
Unidade 1 

Prova (Peoo 7,0), conottuída de queotõeo objetvao e diocuroivao.
Trabalho (Peoo 3,0).  Conotrução de eotruturao conceituaio de Linguagem de indexação.

Unidade 2
Prova (5,0 iontoo), conottuída de queotõeo objetvao e diocuroivao. 
Trabalho: Elaboração e aireoentação (eocrita) de iolítca de indexação (5,0 iontoo).

Formação de gruioo: Até 3 alunoo.
Trabalho acadêmico normalizado (de acordo com Normao da ABNT).

Unidade 2

Trabalho: Produtoo da indexação: Elaboração de índiceo de aoounto (10 iontoo). 

Contextualização  dao  interfaceo  do  TTI:  iroceoooo  (análioe,  oínteoe  e  reireoentação),
inotrumentoo (linguageno de indexação) e irodutoo da indexação (índiceo de aoounto).
Formação de gruioo: até 3 alunoo
Trabalho acadêmico normalizado (de acordo com Normao da ABNT).

******
Cálculo para obtenção de médias nas atvidades: 
1ª nota: Unidade 1- Prova - (Peoo 7,0) + Trabalho: (Conotrução de eotruturao conceituaio) – Peoo 3,0=x.
2ªnota: Unidade 2 - Prova - (Peoo 5,0 ) + Trabalho (Polítca de indexação) - (Peoo 5,0) = x. 
3ª nota: Unidade 3 - Trabalho (Geração de índiceo) – Unidade 3 (ieoo 10 – 2,0 ito/iartciiação; 3,5 ito

iarte irátca; 1,0it, normalização).

Média oemeotral:

1ª nota + 2ª nota + 3ª nota = x
3

******
Distribuição da carga horária destnada a exercícios (TEa).
Unidade 1: Prova: Total/horao: 2:00h.

Vivência irátca: criação e uoo de Teoauro e Liotao de cabeçalhoo de aoounto: Total/horao 
6:00h.

Unidade 2: Trabalho: Vivência irátca: elaboração de Polítca de Indexação na ieroiectva da geotão, 
organização/ recuieração da informação: Total/horao: 2:00h 
Prova: Total/horao: 2:00h.

Unidade 3:Trabalho (Geração de índice de aoountoo): Total/horao: 3:00h
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Unidade 1: Exercício de fxação da airendizagem: Conotrução de eotruturao conceituaio. 
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Recomendações gerais: 
1- Noo caooo cabíveio o aluno deve oboervar iadrõeo de normao da ABNT ailicadao à elaboração de

Trabalhoo Acadêmicoo. Também, deve acatar o irazo a oer acordado com a turma iara a entrega
de atvidadeo. 

2- Para oo caooo de envio de trabalhoo  em veroão eletrônica, recomenda-oe a adoção do formato
word. 


