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Ementa: 

Recuperação da informação: conceituação e objetivos. Atuação profissional de referência. 
Processo de referência. Estratégia de busca. 

 

 Objetivos Específicos 

1. Perceber mudanças refletidas no campo da disseminação da informação, por meio do 
levantamento de conceitos compreendidos no âmbito do serviço de referência na 
sociedade da informação;  

2.  Refletir acerca de uma fundamentação teórica que contextualize o processo de 
busca, recuperação e disseminação da informação em contextos híbridos de atuação 
do bibliotecário;  

3.  Identificar problemas relacionados com a implantação e a viabilização do serviço de 
referência em espaços tempos de informação, educação e cultura, o que acaba 
requerendo competências em informação e leitora tanto de quem atende quanto de 
quem é atendido durante o processo; 

4.  Entender a função educativa da prática do bibliotecário na contemporaneidade, 
tendo em vista o fortalecimento do serviço de referência e informação em espaços 
híbridos e virtuais, bem como a necessidade de esse gestor aprender a aprender ao 
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longo da vida profissional. 

 Conteúdo Programático   

UNIDADE 1: Teoria aplicada ao serviço de referência e disseminação da informação: rumo à 
sociedade do conhecimento. 
 
1. Do surgimento do termo em espaços presenciais de atendimento a uma conceituação 

de serviço de referência numa sociedade conectada por redes; 
2. Etapas decisórias do processo normal de referência: a importância do feedback num 

processo de comunicação híbrido na sociedade da informação; 
3. Estratégia de busca, recuperação e disseminação da informação: velhos conceitos e 

novas possibilidades para o serviço de referência e informação; 
4. A disseminação da informação em um setor de referência rumo à sociedade do 

conhecimento: a ampliação do acesso à informação e a relação dialógica necessária ao 
profissional bibliotecário. 

 

UNIDADE 2 – A implantação e a ressignificação do processo de referência perpassando a 
necessidade de aprender a aprender. 
 

1. Atividades educativas e culturais tendo como meta a formação dos usuários em 
espaços tempos de acesso da informação e combate à desinformação; 

2. Competências necessárias ao profissional de referência e informação que atua em 
territórios de atendimentos cada vez mais híbridos (presenciais e virtuais); 

3. Gestão e contextos das competências em informação e em leitura necessárias ao 
processo de implantação e viabilização do serviço de referência: produtos e serviços; 

4. Desempenho educativo do bibliotecário perante o processo de mediação no serviço 
de referência e a missão de constantemente educar(-se); 

 

UNIDADE 3 – Ações disseminativas frente a uma identificação da necessidade de avaliar 
cada vez mais produtos e serviços oferecidos pelo serviço de referência. 
 

1. Mediação da informação e avaliação das atividades desenvolvidas em um setor de 
referência e informação que conduzem a uma necessidade de conhecer cada vez mais: 
o uso ético da informação multimodal e hipertextual; 

2. A disseminação da informação em espaços tempos de educação e cultura: a 
diversidade de um trabalho real em constante transformação no espaço híbrido e 
virtual; 

3. Processo de planejamento, implantação e apropriação de ações direcionadas ao 
contexto de um serviço de referência e informação voltado para o público interno e 
externo. 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

 

 

Metodologia   

(a) Aulas expositivas e dialogadas agendadas para as terças-feiras  no horário de 18:45 as 
19:45 h e quintas-feiras no horário de 20:15 as 21:15 h  pelo Google Meet 
(https://meet.google.com/lookup/bouh23s7d6), a fim de possibilitar trocas de 
experiências e aprendizagens em tempo real (atividade síncrona). Com base no 
disposto pela Lei Nº 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. Fonte: ) 
não será permitida a gravação das aulas e o uso da imagem do docente e dos 
discentes matriculados na disciplina.  

(b) Orientações de leituras e materiais didáticos serão disponibilizados no AVA da 
disciplina (https://ava.ufes.br/) com a meta de apoiar o processo ensino 
aprendizagem e a modalidade das atividades assíncronas. No ambiente virtual 
também serão postados estudos dirigidos, planos de ação, dentre outras tarefas 
produzidas;  

(c)  Plantões de atendimento direcionados para dúvidas, questionamentos e diálogos 
serão devidamente agendados pelos chats e/ou fóruns disponibilizados no AVA da 
UFES ou no Google Classroom caracterizando essa atividade como assíncronas 
(agendamento) e síncronas (atendimento). 

 
 
 
 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

O processo de avaliação da disciplina Serviço de Recuperação da Informação I (SRI I) será 
somatório e contará com a realização de atividades previamente agendadas e distribuídas ao 
longo das três unidades de ensino, conforme descrito a seguir:  

 

(A) Atividades da 1ª Unidade de Ensino – Valor total: 3 pontos 

 - Estudo dirigido (atividades individuais e/ou em dupla): com base nas discussões, leituras 
teóricas e atividades dirigidas (atividades síncronas e assíncronas), o estudo deverá culminar 
numa produção textual normalizada, coerente e coesa seguindo as normas ortográficas da 
língua portuguesa (atividade assíncrona) (3 pontos);  

 

(B) Atividades da 2ª Unidade de Ensino – Valor total: 3 pontos 

- Apresentação de seminários (atividade em dupla e/ou coletiva): leitura das referências 
indicadas (atividade assíncrona) e apresentação de seminários (atividade síncrona) acerca 
dos temas abordados. A apresentação (2 pontos) deverá conter fragmentos teóricos e a 
argumentação deverá ser coesa e coerente, sendo realizada pelo Google Meet. O roteiro (1 
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ponto) da apresentação deverá ser postado no AVA da disciplina  

 

C) Atividades da 3ª Unidade de Ensino – Valor total: 4 pontos 

 - Plano de ação: (atividades em dupla e/ou coletiva): apresentação (2 pontos) e entrega (2 
pontos) de plano de ação organizado em uma estrutura que deverá conter introdução, 
justificativa, objetivos, desenvolvimento e resultados esperados, tendo como base a leitura 
das referências indicadas e as orientações de como elaborar projetos direcionados para o 
serviço de referência e sistemas de recuperação de informação (atividades síncronas e/ou 
assíncronas).  

 

Na organização da apresentação escrita e oral serão observados aspectos relacionados com 
a contextualização teórica, normalização, coerência e coesão no processo de argumentação. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E 
ECONÔMICAS DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA (ANEXO I). 

As atividades dirigidas serão compostas por seminários, produções de textos, estudos 
programados, participação em eventos e outras atividades síncronas e assíncronas que se 
mostrarem necessárias.  

As atividades assíncronas serão postadas no AVA da UFES (https://ava.ufes.br/) no Curso da 
disciplina “SRI I” e as atividades síncronas serão apresentadas pelo Google Meet. Durante o 
processo será avaliado os critérios elencados anteriormente (coerência, coesão, 
normalização e contextualização teórica) e o compromisso com as atividades propostas e o 
envolvimento nas tarefas remotas concretizadas individualmente, em dupla e/ou em grupo. 
Ao final do período o valor alcançado no decorrer das atividades poderá totalizar até 10,00 
(dez) pontos após somados, compondo dessa maneira a média final. Aqueles que 
alcançarem média inferior a 7,00 (sete) serão submetidos a uma avaliação/prova final, sendo 
considerados aprovados aqueles que alcançarem média igual ou superior a 5,00 (cinco). Será 
garantido o direito de faltar até 25% da carga horária da disciplina e caso esse percentual 
seja ultrapassado culminará em reprovação por falta. Respeitando-se a legislação em vigor 
na UFES, desde que de acordo com o grupo, este programa de disciplina poderá ser ajustado 
sempre que necessário.  

Bibliografia básica   

 (1) ARAÚJO JÚNIOR, R. H. Precisão no processo de busca e recuperação da 
informação. Brasília: Thesaurus, 2007.  
(2) GROGAN, D. A prática do serviço de referência. Brasília: Briquet de Lemos, 
1995. 
(3) TAMMARO, A. M.; SALARELLI, A. A biblioteca digital. Brasília: Briquet de Lemos, 
2008. 

 

Bibliografia complementar   
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Cronograma programático (previsão) Início das aulas: 15/06/2021 

AULA    CONTEÚDO 

1 e 2 Aula 
assíncrona 
AVA 

* Compartilhamento no AVA da UFES do programa de disciplina e das  
indicações de leitura por aula, contendo orientações para as aulas divididas 
 em atividades assíncronas e síncronas. 

3 e 4 Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

1ª Unidade de Ensino: Teoria aplicada ao serviço de referência e disseminação  
da informação: rumo à sociedade do conhecimento... Aula expositiva  
introdutória sobre o conteúdo da disciplina Serviço de Recuperação da 
Informação I - SRI I: -  

5 e 6 Aula 
assíncrona 
AVA 

- Atividade dirigida: 
 "Uma questão de referência". - Atualização da definição do Serviço de referência 
e informação; 

7 e 8 Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

Aula expositiva e dialógica sobre: * O surgimento do termo em espaços 
presenciais de atendimento a uma conceituação de serviço de referência em  
rede – Parte I: 

 

 - Origens do serviço de referência e o serviço de referência como profissão: o que 
é um serviço de referência presencial; 
 - Serviço de referência presencial e bibliotecário de referência que atua em 
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instituições de informação;  
 

9 e 10 
Aula 
assíncrona 
AVA 

Atividade dirigida sobre:  
- Política do serviço de referência; 
 - Necessidades de informação do usuário: para um contexto de serviço de 
referência presencial apenas? 
 - Finalização da discussão conceitual acerca das mudanças refletidas na área da 
disseminação da informação; 

11 e 12 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

Aula expositiva e dialógica sobre: 
 * Etapas decisórias do processo normal de referência: a importância do feedback 
num processo de comunicação híbrido na sociedade da informação: 

- A descrição do processo normal de referência em oito passos;  

 - As atribuições do bibliotecário no século XX com a utilização do computador e 
outras ferramentas;  

13 e 14 
Aula 
assíncrona 
AVA 

Atividade dirigida sobre: * Estratégia de busca, recuperação e disseminação da 
informação: velhos conceitos e novas possibilidades – Parte I: - Processo  
de referência e estratégia de busca da informação em contextos híbridos; - 
Recuperação da informação e Sistemas de Recuperação da Informação;  

15 e 16 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

Aula expositiva e dialógica sobre:  
* Estratégia de busca, recuperação e disseminação da informação: velhos 
conceitos e novas possibilidades 
 
 – Parte II: - Sistemas de Recuperação da Informação em contextos híbridos; - 
Tipos de consultas e estratégias de busca e recuperação da informação; - 
Atendimento a diversos tipos de consultas, eis a questão! 

17 e 18 * Atividade dirigida sobre: A disseminação da informação em um setor de 
referência rumo à sociedade do conhecimento: a ampliação do acesso à 
informação e a relação dialógica necessária ao profissional bibliotecário: 
 - Uma atribuição do humano que interage com as tecnologias de escrita, 
informação e comunicação;  
- A estruturação de um trabalho direcionado para ações disseminativas do  
setor de referência e informação.  

 
19 e 20 
Aula 
assíncrona 

 
- Finalização e postagem da avaliação da 1ª Unidade de Ensino: Estudo dirigido e 
comentários acerca da participação nos eventos on-line (postagem no AVA 
 da disciplina Unidade 2: Guias, Catálogos e Repertórios Bibliográficos e Diretórios 
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AVA  (Aula Síncrona)). 

21 e 22 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

2ª unidade de ensino:  
A implantação e a ressignificação do processo de referência perpassando a 
necessidade de aprender a aprender!  
Aula expositiva e dialógica sobre: *Atividades educacionais e culturais 
 em espaços tempos presenciais e virtuais de disseminação e acesso 
 da informação;  
- A função social e educativa do bibliotecário e a disseminação da informação  
em tempos de desinformação; 
- Disseminação da informação e desenvolvimento da cidadania e as atribuições 
do bibliotecário de referência e informação: produtos e serviços em questão; 

23 e 24 
Aula 
assíncrona 
AVA 

* Atividade dirigida sobre:  
- Mudanças ocorridas no perfil do profissional da informação que trabalha com o 
acesso à informação no serviço de referência; 
 - Que competências são necessários necessárias ao gestor do serviço de 
referência e informação? 

25 e 26 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

Aula expositiva e dialógica sobre: 
 - A importância do desenvolvimento de projetos culturais e educativos no  
setor de referência e informação: Disseminação da Informação e  
Marketing Cultural em questão; - Uma atribuição do humano que interage 
 com as ferramentas de informação e comunicação; 
 - Gestão necessária no processo de referência presencial e virtual: 
 competências que se diferenciam? 

27 e 28 
Aula 
assíncrona 
AVA 

* Atividade dirigida sobre: - O contexto das competências em informação e  
em leitura no serviço de referência híbrido: da entrevista presencial 
 ao atendimento on line; 

29 e 30 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

AVALIAÇÃO DA 2ª UNIDADE DE ENSINO - Apresentação de seminário: * Gestão e 
contextos das competências em informação e leitora necessárias ao serviço de 
referência: - O desenvolvimento do serviço de referência: projetos, equipes, 
organização e funcionamento do trabalho de referência; - Aspectos econômicos 
de um serviço de referência e indicadores de desempenho do serviço de 
referência; - Aplicações, metodologias e marketing do serviço de referência e 
informação e competência comunicativa para um serviço de informação 

 
31 e 32 
Aula 
assíncrona 

 
Indicação e realização de atividade dirigida 
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AVA 

33 e 34 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

AVALIAÇÃO DA 2ª UNIDADE DE ENSINO - Apresentação de seminário: * 
Competências necessárias ao profissional de referência e informação em 
territórios de atendimentos cada vez mais híbridos: - O futuro é virtual? 
Competências necessárias ao moderno profissional da informação na sociedade 
do conhecimento; 

35 e 36 
Aula 
assíncrona 
AVA 

Indicação e realização de atividade dirigida 

37 e 38 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet  

AVALIAÇÃO DA 2ª UNIDADE DE ENSINO 
 - Apresentação de seminário:  
- Atividades educacionais e culturais em ambientes de disseminação 
 da informação em ambientes (presenciais e virtuais);  
- Relação dialógica necessária ao profissional da informação na sociedade 
 da informação e do conhecimento; 

39 e 40 
Aula 
assíncrona 
AVA 

Indicação e realização de atividade dirigida 

41 e 42 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

AVALIAÇÃO DA 2ª UNIDADE DE ENSINO - Apresentação de seminário. * 
Desempenho do agente de disseminação da informação: entre a 
implantação/viabilização do serviço de referência a missão de disseminar a 
informação e constantemente educar (-se)... - Serviço de referência virtual e 
tecnologias de informação e comunicação: a importância das TIC no processo de 
disseminação da informação;) 

43 e 44 
Aula 
assíncrona 
AVA 

Indicação e realização de atividade dirigida 

45 e 46 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

AVALIAÇÃO DA 2ª UNIDADE DE ENSINO - Apresentação de seminário: - A 
implantação de um serviço de referência virtual e serviço de referência virtual e 
mecanismos de busca; 
O uso de estratégias de busca e recuperação da informação em contextos 
informatizados; - FECHAMENTO DAS ATIVIDADES DA 2ª UNIDADE E INTRODUÇÃO 
DA 3ª UNIDADE DE ENSINO (Atividade introdutória dirigida). 

47 e 48 - Indicação e realização de atividade dirigida 
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Aula 
assíncrona 
AVA 

49 e 50 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

- 3ª Unidade de Ensino: Ações disseminativas frente a uma identificação 
 de informações cada vez mais ligadas ao serviço de referência:  
*Aula expositiva e dialogada sobre:  
- A disseminação da informação em espaços tempos de informação, educação e 
cultura: o uso ético e legal da informação;  
- Novas competências para o serviço de referência e informação: educação e 
 uso da unidade e melhor aproveitamento da informação;  
- (Novas) Atribuições do bibliotecário de referência frente a incorporação das 
 TICs na rotina dos profissionais da informação. Mediação e avaliação 
 das atividades desenvolvidas em um setor de referência e informação  
que conduzem a uma necessidade constante de conhecer cada vez mais:  
- Serviço real e prescrito no serviço de referência e informação na sociedade  
da informação; 

51 e 52 
Aula 
assíncrona 
AVA 

- Indicação e realização de atividade dirigida.  
 

53 e 54 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

Aula expositiva e dialogada sobre: - O estudo de viabilidade e implantação 
 do serviço de referência híbrido e aspectos legais, técnicos e organizacionais  
da implantação de um serviço de referência: - O ponto de vista legal:  
leis, soluções técnicas e um serviço de referência em tempo real (ou não); 
 
A implantação ao processo de disseminação da informação propriamente  
dito: acessibilidade; modo(s) de organização e a rede de colaboração; 

55 e 56 
Aula 
assíncrona 
AVA 

* Atividade dirigida sobre: - A implantação de projetos e planos de 
 ação direcionados para o contexto do serviço de referência e informação: A 
elaboração de projetos na sociedade do conhecimento frente a uma conexão  
em redes distribuídas; - Projetos e planos de ação direcionados para o  
contexto do serviço de referência e informação: ajustes finais do projeto  
e plano de ação. 

57 e 58 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

Apresentação do trabalho voltado para o serviço de referência e 
 informação (AVALIAÇÃO DA 3ª UNIDADE DE ENSINO) 
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59 e 60 
Aula 
assíncrona 
AVA 

- Indicação e realização de atividade dirigida 

61 e 62 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

Aula expositiva e dialogada sobre: - O serviço de referência e sistemas de 
recuperação: fechamento do diálogo iniciado com as apresentações de 
 trabalhos da terceira unidade;  
* Atividade dirigida sobre: - A avaliação dialógica do processo ensino e 
aprendizagem. 

63 e 64 
Aula 
síncrona 
Goolge 
Meet 

Finalização da disciplina (Aula Síncrona) 

 Prova Final. 

 

Obs: O cronograma acima pode sofrer mudanças ao longo do semestre letivo.  

          Encerramento das aulas: 07/10/2021 

 

 


