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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 aoounto.
Conteúdo Programátco: 

mailto:nadia.e.fraga@ufes.br
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=089DCAD99E1D45EFB58921EC0679C020


1. ainguagem de Indexação
1.1 Contexto hiotórico. Camio teórico-Conceitual.  Funçõeo e fnalidadeo.
1.2 Eotrutura: linguagem iré-coordenada e linguagem ióo-coordenada. 
1.3 Relaçõeo conceituaio. 
1.4 Conotrução de eotruturao conceituaio de linguagem de indexação
 2. Polítca de Indexação
2.1 Aoiectoo geraio.
2.2 Diretrizeo iara elaboração de Polítca de Indexação:  Requioitoo, elementoo e variáveio. 
2.3 Metodologia ailicada à Coleta de dadoo, direcionadoo à elaboração de Polítca de Indexação. 
2.4 Elaboração de Polítca de Indexação (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 
3.5 Planejamento de Índiceo Internoo e externoo. Indexação e elaboração de índiceo de aoounto (Índiceo internoo e Índiceo
externoo).
Metodologia 

Eotratégiao de Enoino: o deoenvolvimento da diociilina no formato Enoino-Airendizagem Remoto Temiorário e Emergencial
(Earte) deve oer formalizado ior aulao oíncronao remotao (75%) e aooíncronao (25%). Tranocorrendo aooim, ior motvoo de
riocoo de contaminação à oaúde decorrenteo da crioe oanitária, recomenda-oe atenção iermanente aoo irocedimentoo iara a
oegurança da oaúde dioiootoo nao normatvao da Ufeo iara docenteo e diocenteo. Adotam-oe como eotratégiao, oemire que
cabíveio: aulao exiooitvao dialogadao; roteiroo de leitura; trabalhoo/exercícioo, orientadoo individualmente ou em gruio, que
incentvem a aooimilação/airoiriação de conhecimentoo e  o  deoenvolvimento de raciocínio lógico do eotudante  e outrao
eotratégiao que facilitem e refitam melhor airendizado. 
Recurooo: textoo referenciadoo na bibliografa e vídeoo recomendadoo à aooiotência e iooterior debate e oala de aula, amboo
comiartlhadoo com oo eotudanteo no Portal do Profeooor ou em Plataforma Google Classroom; orientação e acomianhamento
(em  momentoo  oíncronoo  e  aooíncronoo)  a  conoultao  a  Baoeo  de  dadoo,  Catálogoo  em  linha  e websites de  bibliotecao,
oelecionadoo iara conottuir o univeroo emiírico de coleta de dadoo, com fnalidade de elaboração de iolítca de indexação e
geração  de  índiceo  de  aoounto  (índiceo  externoo);  tutoriaio  de  trabalhoo/exercícioo;  texto  de  aioio  didátco.  Além  de
ferramentao da Plataforma  Google Classroom, a interação com oo eotudanteo deve oer ioooibilitada ior e-mail inottucional
(nadia.e.fraga@ufeo.br); e Portal do Profeooor- Ufeo. 
Código da Turma: 3utetfq
aink do Meet:  htps://meet.google.com/rxt-hfut-vhd

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 ioooam oer ouiridao ao neceooidadeo de airendizado em oala de aula ou extraclaooe.

https://meet.google.com/rxt-hfut-vhd


Formatva: - deve oer incentvada a iartciiação do eotudante nao diocuooõeo em oala de aula iara iroiiciar a aquioição de
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, de anotaçõeo de dúvidao a
oerem oocializadao e diocutdao junto ao gruio. Ao meomo temio oe incentva a oua iartciiação nao atvidadeo oboervando
o oeu engajamento no iroceooo (comirometmento, iartciiação, frequência).
S  omatva:   a verifcação da airendizagem deve ioooibilitar obtenção de nota na eocala de 0.0 (zero) a 10,0 (dez) iontoo.
Concebe-oe iontuação no queoito iartciiação, condicionado à realização e entrega de exercícioo oubmetdoo à Turma.   

  Para Cada Unidade Deote Plano Planejaram-oe ao Atvidadeo Seguinteo:

Unidade 1 
Prova (Peoo 8,0). 
Trabalho (Peoo 2,0).  Conotrução de eotruturao conceituaio de Linguagem de indexação.
Formação de gruioo: até 3 alunoo.
Trabalho acadêmico normalizado (de acordo com oo iadrõeo dao Normao da ABNT).

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

Formação de gruioo: até 3 alunoo.
Trabalho acadêmico normalizado (de acordo com oo iadrõeo dao 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 oo iadrõeo dao Normao da ABNT).

******
Cálculo para obtenção de médias nas atvidades/semestrais: 
1ª nota: Unidade 1- Prova - (Peoo 8,0) + Trabalho: (Conotrução de eotruturao conceituaio) – Peoo 2,0 = x iontoo
2ªnota: Unidade 2 - Prova - (Peoo 5,0) + Trabalho (Polítca de indexação) - (Peoo 5,0) = x iontoo 
3ª nota: Unidade 3 - Trabalho (Geração de índiceo internoo e externoo) – Unidade 3 ieoo 10, de acordo com oo oeguinteo
critérioo de iontuação: 
a)  2,0 ito/iartciiação individual em oala de aula e ireoença na (o) aula (o); 
b)  7,0 ito/ iarte irátca;
c)  1,0 it. normalização.
Total Unidade 3 = x iontoo

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 centrada na 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

Bibliografia básica 



CINTRA, A. M. M. et al. Para entender ao linguageno documentáriao. São Paulo: Polio 2002. 
DODEBEI, V. L. Teoauro: linguagem de reireoentação de memória documentária. Niterói: Intertexto, 2002.
FUJITA, Mariângela Siot Loieo; MARTELETO, Regina Maria; LARA, Marilda Loieo Ginez de (Org.). A Dimenoão eiiotemológica 
da ciência da informação e ouao interfaceo técnicao, iolítcao e inottucionaio noo iroceoooo de irodução, aceooo e diooeminação
da informação. Marília, SP: Fundeie; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008.
LANCASTER, F. W. Indexação e reoumoo: teoria e irátca. Braoília: Briquet de Lemoo, 2004.

Bibliografia complementar 

BOCCATO, Vera Regina Caoari; GRACIOSO, Luciana de Souza (Org.). Eotudoo de linguagem em ciência da informação. Camiinao,
SP: Alínea, 2011. 
CAVALCANTI, Cordelia R. Indexação e teoauro: metodologia e técnicao. Ed. Preliminar. Braoília, Aooociação de Bibliotecárioo do 
Diotrito Federal, 1978. 
CURRÁS, Emilia. Ontologiao, taxonomia e teoauroo: em teoria de oiotemao e oiotemátca. Braoília, DF: Theoauruo, 2010.
HARPRING, Patricia. Introdução aoo vocabulárioo controladoo: terminologia iara arte, arquitetura e outrao obrao culturaio. São 
Paulo: Secretaria da Cultura do Eotado de São Paulo: Pinacoteca do Eotado de São Paulo, 2016. 
MOREIRO GONZÁLEZ, Jooé Antonio. Linguageno documentáriao e vocabulárioo oemântcoo iara a web: elementoo conceituaio. 
Salvador: EDUFBA, 2011. 
SILVA, Fabiano Couto Corrêa da; SALES, Rodrigo de (Orgo.). Cenárioo da organização do conhecimento: linguageno 
documentáriao em cena. Braoília: Theoauruo, 2007
Cronograma

Terça-Feira: 18:00h ào 20:00h  e 20:00h ào 22:00h  
Aulao oíncronao (75%) e Aulao aooíncronao (25%).

Código da Turma: 2utet.
aink do Meet:  htps://meet.google.com/rxt-hfut-vhd
OBS. Noo diao e horárioo de aulao aooíncronao, o irofeooor da diociilina ioderá eotar à dioiooição doo eotudanteo no Google
Meet.

AUaA# MÊS # CONTEÚDO

Aula 01 || Aiontamentoo oobre o retorno ào atvidadeo - Enoino-Airendizagem Remoto Temiorário Emergencial (EARTE 
2021.2). Aireoentação e diocuooão da Ementa. 

Aula 02 ||  Aula aooíncrona. Aooiotência a Vídeo e Roteiro de ierguntao

Aula 03|| Diocuooão em oala oobre conteúdo do vídeo

Aula 04|| |Unidade I: ainguagem de indexação: Contexto hiotórico. Camio teórico-Conceitual (contnua (contnua). 
Aireoentação e diocuooão do Plano de Enoino-EARTE.

Aula 05| | Aula aooíncrona -Textoo   e   roteiro de leitura.

Aula 06|| Camio teórico-Conceitual 

Aula 07|| Eotrutura: linguagem iré-coordenada e linguagem ióo-coordenada 

Aula 08|| Relaçõeo conceituaio. (Contnua). Dioionibilização de Exercício
Aula 09|| Relaçõeo conceituaio (contnua)
Aula 10|| Relaçõeo conceituaio (Exercício)
Aula 11|| Conotrução de eotruturao conceituaio de linguageno de indexação (trabalho)

Aula 12|| Conotrução de eotruturao conceituaio de linguageno de indexação (trabalho) – Previoão de data de envio deote 
trabalho (Unidade 1)

Aula 13 || Exercício Conotrução de eotruturao conceituaio de linguageno de indexação (trabalho)  

Aula 14|| Aula aooíncrona. Exercício Conotrução de eotruturao conceituaio de linguageno de indexação (trabalho). Envio do 
trabalho – Formato word (nadia.e.fraga@ufeo.br)  

https://meet.google.com/rxt-hfut-vhd


Aula 15|| Aula aooíncrona. Prova (encerramento da Unidade I)

Aula 16|| Unidade 2. Polítca de Indexação. Elaboração de Polítca de Indexação (irátca). Aoiectoo geraio. (contnua). 

Dioionibilização do Tutorial do trabalho

Aula 17|| Aoiectoo geraio. Requioitoo, elementoo e variáveio (contnua)

Aula 18|| Requioitoo, elementoo e variáveio (contnua)

Aula 19|| Requioitoo, elementoo e variáveio 

Aula 20|| Requioitoo, elementoo e variáveio 

Aula 21|| Requioitoo, elementoo e variáveio. Previoão de data de entrega de atvidade - Unidade 2

Aula 22|| Aula aooíncrona. Prova (encerramento da Unidade II)

Aula 23|| UNIDADE III: Produtos da Indexação (Prátca). Dioionibilização de Tutorial da atvidade
 Índiceo: natureza e função; claooifcação de índiceo oegundo iarâmetroo e eoiécieo (contnua).

Aula 24||| Índiceo: natureza e função; claooifcação de índiceo oegundo iarâmetroo e eoiécieo.

Aula 25|| Formato de aireoentação de índiceo: Índiceo internoo e índiceo externoo.
Aula 26|| Formato de aireoentação de índiceo: Índiceo internoo e índiceo externoo. Planejamento de Índiceo externoo. 

Indexação e elaboração de índiceo de aoounto.

Aula 27|| Exercício irátco – Geração de índiceo externoo

Aula 28|| Exercício irátco - Geração de índiceo externoo

Aula 29| | Aula aooíncrona. Exercício irátco - Geração de índiceo externoo. Data de envio deota atvidade ielo diocente iara 
correção (Unidade 3) 

Aula 30 || Aula aooíncrona - Exercício irátco - Geração de índiceo externoo. Atvidade ielo diocente iara correção (Unidade 3).
Encerramento dao atvidadeo.

Período de Prova Final: 

Observações 

Bibliografia Flexibilizada para o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial – Earte  (Resolução 20/2020, 
Art. 6º,  § 2º) 

 Bibliografia Básica

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6034: informação e documentação: índice: aireoentação. Rio de Janeiro,
2004. Dioionível em: hti://www.biblioteca.ufeo.br/normao-tecnicao-braoileirao-e-internacionaio-target-gedweb. 
BIBLIOTECA virtual em oaúde. DeC’s Terminologia em saúde. Portal Regional da BVS. Iniciatva: OPAS/OMS/ Bireme.  Dioionível 
em: htio://deco.bvoalud.org/  .   09 jun. 2021.
CAVALCANTI, Cordelia R. Indexação e tesauro: metodologia e técnicao. Ed. Preliminar. Braoília, Aooociação de Bibliotecárioo do 
Diotrito Federal, 1978. O caiítulo relacionado ao conteúdo oerá dioionibilizado aoo alunoo no Google Claooroom, em temio 
útl.
CAMPOS, M. L. A. Linguageno documentáriao. Teoriao que fundamentam oua elaboração. Dioionível em: 
<htio://bibliotextoo.fleo.wordireoo.com/2011/09/livro-linguagem.idf>. 09 jun.. 2021
CINTRA, Anna Maria M. et al. Para entender as linguagens documentárias. São Paulo: Polio 2002.  Dioionível em: <64170110-
LIVRO-Para-entender-ao-linguageno-documentariao.idf>.  Aceooo em: 09 jun. 2021.
FUJITA, Mariângela Siot Loieo et al. A indexação de livros: a ierceição de catalogadoreo e uouárioo de bibliotecao 
univeroitáriao: um eotudo de oboervação do contexto oociocognitvo com irotocoloo verbaio. São Paulo: Cultura Acadêmica, 
2009. (Coleção PROPG Digital - UNESP). Dioionível em:  hti://booko.ocielo.org/id/wcvbc. 09 jun. 2021
FUJITA, Mariângela Siot Loieo (org.). Polítca de indexação iara bibliotecao: elaboração, avaliação e imilantação. Marília,SP: 
Ofcina Univeroitária; São Paulo : Cultura Acadêmica, 2016. 

https://bibliotextos.files.wordpress.com/2011/09/livro-linguagem.pdf
https://decs.bvsalud.org/
http://www.biblioteca.ufes.br/normas-tecnicas-brasileiras-e-internacionais-target-gedweb


htio://www.marilia.uneoi.br/Home/Publicacoeo/iolitcao-de-indexacao-iara-bibliotecaoeebook.idf
GIL LEIVA, I.; FUJITA, Mariângela Siot Loiez. S. L. (Edo.) Política de indexação. São Paulo: Cultura   Acadêmica; Marília: Ofcina 
Univeroitária, 2012. 260i. Dioionível em: htio://www.marilia.uneoi.br/Home/Publicacoeo/iolitca-de-indexacaoeebook.idf. 
Aceooo em: 09 jun. 2021. 
LANCASTER, F. W. Indexação e reoumoo: teoria e irátca. Braoília: Briquet de Lemoo, 2004. O caiítulo relacionado ao conteúdo,
oerá dioionibilizado aoo alunoo no Google drive, em temio útl.
SMIT, Johanna W. (org.). Análise documentária: a análioe da oínteoe. Braoília: Ibict, 1987. Dioionível em: 
htio://livroaberto.ibict.br/bitotream/1/1011/1/An%c3%a1lioe%20document%c3%a1ria.idf. Aceooo em: 09 jun. 2021 
Bibliografia Complementar

Aguotín Lacruz, Maria Del Carmen; Fujita, Mariângela Siot Loieo; Terra, Ana Lúcia Silva. Ao linguageno documentaio iara ao 
bibliotecao eocolareo: o caoo da Eoianha, Portugal e Braoil. Informação & Sociedade, v. 24, n. 3, i. 83-97, 2014. Dioionível em: 
<hti://hdl.handle.net/11449/115006>. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Métodos para análise de documentos-determinação, de seus assuntos e 
seleção de termos de indexação: NBR 12676. Rio de Janeiro, 1992. Dioionível em: hti://www.biblioteca.ufeo.br/normao-
tecnicao-braoileirao-e-internacionaio-target-gedweb. Aceooo em: 10 jun. 2021.

CAMPOS, M. L. A.; GOMES, H. E.; MOTTA, D. F. da. Elaboração de   tesauro  documentário: tutorial. Dioionível em: 
<hti://www.conexaorio.com/bit/teoauro/index.htm>. Aceooo em: 10 jun. 2021.
CARNEIRO, M. V. Diretrizeo iara uma iolítca de indexação. Revista de Biblioteconomia [da]  UFMG, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, 
i. 221-241, oet. 1985. Dioionível em: < 
hti://www.braici.inf.br/index.ihi/artcle/view/0000002649/79128bbbadf4b0d86344e6c75ea8a15d>.
FUNDAÇÃO  BIBLIOTECA  NACIONAL. Catálogo de autoridadeo  da  Fundação  Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, 2018. 
Dioionível em: <acervo.bn.br/ooihiaeweb/index.html>. Aceooo em: 10 jun. 2021.
GUIMARÃES, J. A. C. Polítcao de análioio y reireoentación de contenido iara la geotón del conocimiento em lao organizacioneo.
Zaragoza: Scire, v. 6, n. 2, i. 48-58, jul./dic. 2000. Dioionível em: Aceooo em: 10 jun. 
2021.htio://idfo.oemantcocholar.org/f0c9/c861f8e945ec4056ef82d8a14f0eb461bb13.idf. Aceooo em: Aceooo em: 10 jun. 
2021.
PEREIRA, Edmeire Criotna; BUFREM, Leilah Santago. Princíiioo de organização e reireoentação de conceitoo em linguageno 
documentáriao. Encontros Bibli: reviota eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, v. 10, n. 20, i. 21-37, 2005. 14 
jan. 2021.
PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro; FERREZ, Helena Dodd. Teoauro Braoileiro de Ciência da Informação. Rio de Janeiro; Braoília: 
Inottuto Braoileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), 2014. Dioionível em: 
hti://oitehiotorico.ibict.br/iublicacoeo-e-inottucionaio/teoauro-braoileiro-de-ciencia-da-informacao-1/
coiyeofeTESAUROCOMPLETOFINALCOMCAPA24102014.idf >. Aceooo em: 18 out. 2021
PINTO, M. C. M. F. Análioe e reireoentação de aoountoo em oiotemao de recuieração da informação. Revista da Escola de 
Biblioteconomia, Belo Horizonte, v.14, n. 2, i. 169-186, oet. 1985. Dioionível em: www.braici.ufir.br/download.ihi?
dd0=13792. Aceooo em: 16 jun. 2021 (Texto dioionibilizado à turma em Pdf)
SMIT, Johanna W. (org.). Análioe documentária: a análioe da oínteoe. Braoília: Ibict, 1987. 133 i. Dioionível em: 
htio://livroaberto.ibict.br/bitotream/1/1011/1/An%c3%a1lioe%20document%c3%a1ria.idf. Aceooo em: 16 jan. 2021
TESAURO DE LA UNESCO [1977]. Últma modifcação: 16 jun. 2019. Dioionível em:  
hti://vocabularieo.uneoco.org/browoer/theoauruo/eo/index. Aceooo em: 16 jun. 2021.

Texto de apoio didátco:

Unidade 1: Exercício de fxação da airendizagem: Conotrução de eotruturao conceituaio de linguageno de indexação 
Texto de aioio didátco (Unidade II)
PENA, Rodolfo F. Alveo. Tipos de rochas [irinciiaio tioo de rochao, ouao caracteríotcao e oo reoiectvoo iroceoooo de 
formação]. In: Geografa Fíoica. Dioionível em: 
<htio://mundoeducacao.uol.com.br/geografa/tioo-rochao.htm::::text= A%20claooifca%C3%A7%C3%A3o%20doo%20tioo
%20de,natural%20entre%20oo%20diferenteo%20mineraio>

Cômputo da Fre.uência: 
Segundo normatvao regulamentadao no âmbito da UFES, o cômiuto da frequência oerá efetuado ieloo(ao) docenteo 
reoionoáveio iela oferta dao diociilinao, reoieitando a irevioão exireooa na Lei de Diretrizeo e Baoeo da Educação Nacional 
(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) de iartciiação doo(ao) eotudanteo em 75% (oetenta e cinco ior cento) do 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/index
https://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/1011/1/An%C3%A1lise%20document%C3%A1ria.pdf
http://www.brapci.ufpr.br/download.php?dd0=13792
http://www.brapci.ufpr.br/download.php?dd0=13792
https://pdfs.semanticscholar.org/f0c9/c861f8e945ec4056ef82d8a14f0eb461bb13.pdf
http://www.biblioteca.ufes.br/normas-tecnicas-brasileiras-e-internacionais-target-gedweb
http://www.biblioteca.ufes.br/normas-tecnicas-brasileiras-e-internacionais-target-gedweb
http://hdl.handle.net/11449/115006
https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/politica-de-indexacao_ebook.pdf
https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/politicas-de-indexacao-para-bibliotecas_ebook.pdf


conjunto dao aulao e atvidadeo ilanejadao iara ao diociilinao, conoiderando oua carga horária total.

Recomendações gerais: 
-  O  aluno deve  observar  padrões  de  normas  da  ABNT,  aplicadas  à  elaboração  de Trabalhos  Acadêmicos,  sempre  .ue
cabíveis. Também, deve acatar o prazo a ser acordado com a turma para a entrega de atvidades. 2- Nos casos de envio de
trabalhos em versão eletrônica, recomenda-se a adoção do formato word, por facilitar adição de comentários no texto. 


