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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

45 15 0  

• Ementa: Linguagem de indexação: conceito, tipos e instrumentos (teoria e prática de 
tesauro e de cabeçalho de assunto).   Elaboração de política de indexação. Produtos 
gerados pela   indexação.·. 

 

Objetivos Específicos  

1. Conhecer os fundamentos teórico-conceituais de linguagem documentária/ linguagem de 

indexação, estrutura e funções relacionadas.  

2. Reconhecer os tipos de linguagem documentária, pré-coordenada e pós-coordenada, e 

instrumentos respectivos (lista de cabeçalhos de assunto e tesauro). 

3. Estar capacitado ao uso de tesauro e lista de cabeçalhos de assunto. 

4. Compreender os fundamentos de política de indexação. 

5. Estar capacitado a elaborar política de indexação na perspectiva da gestão e organização 

da informação.  

6. Reconhecer a natureza do índice de assunto como produto resultante da prática da 

 

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


indexação. 

Conteúdo Programático:  

1. Linguagem de Indexação 

1.1 Campo teórico-conceitual.  

1.2 Estrutura e funções das linguagens de indexação/linguagem documentária.  

1.3 Relações conceituais  

1.4 Tipos de Linguagem de indexação: linguagem pré-coordenada. Linguagem pós-

coordenada. 

1.5 Vivência prática: uso de Tesauro e Lista de Cabeçalhos de Assunto. 

 2. Política de Indexação 
2.1 Fundamentos de política de indexação: aspectos gerais 

2.2 Abordagens metodológicas: técnicas e instrumentos de coleta de dados 

2.3 Requisitos, elementos e variáveis  

2.4 Elaboração de Política de Indexação. 

 3. Produtos Gerados pela Indexação  

3.1 Índices: Natureza, classificação e função. 

3.4 Formato de apresentação de índices. 

 

Metodologia   

Quanto ao desenvolvimento da disciplina deve ser formalizada pelo ensino presencial com 

aulas expositivas dialogadas, estudos dirigidos, debates, exercícios teóricos e práticos, 

oficina e outras estratégias que repercutam melhor aprendizado.  

Tendo-se em vista a concretização do desenvolvimento da disciplina adotam-se os recursos 

seguintes: textos referenciados na bibliografia; quadro branco; projetor multimídia; 

microcomputadores conectados à Rede Internet (Laboratório de Informática); Bases de 

dados (bibliotecas virtuais); tutoriais de atividades (trabalhos/exercícios); texto de apoio 

didático e Portal do Professor/Ufes para mediar a comunicação e o envio de atividades aos 

alunos e de textos respectivos às atividades. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

Avaliação da aprendizagem: 

Diagnóstica: - durante o período em curso devem ocorrer diálogos com a turma para a 

sondagem de progressos e dificuldades, de modo que sejam supridas as necessidades de 

aprendizado em sala de aula ou extraclasse. 

Formativa: - deve ser incentivada a participação do estudante nas discussões em sala de 

aula ao se buscar propiciar a aquisição de novo conhecimento, o desenvolvimento de 

habilidades e de atitudes concernentes a atuação do egresso em múltiplos e diferenciados 

contextos de atuação. Reforça-se a necessidade da leitura prévia dos textos, registros de 

dúvidas a serem socializadas e discutidas no grupo. Ao mesmo tempo incentiva-se a sua 

participação nas atividades observando-se o seu engajamento (comprometimento, 

participação, frequência) no processo. 

Somativa: a verificação da aprendizagem deve possibilitar obtenção de nota na escala de 0 

(zero) a 10 (dez) pontos. Concebe-se pontuação no quesito participação (até 0,3) e 

percentual de frequência igual ou maior do que 90% (até 0,2).  

 



❖ Para cada Unidade deste Plano planejaram-se as atividades seguintes: 

Unidade 1  

 Prova (Peso 10), constituída de questões objetivas e discursivas. 

Unidade 2 

 Prova (5,0 pontos), constituída de questões objetivas e discursivas.  

 Trabalho: Elaboração e apresentação (escrita) de política de indexação (5,0 pontos). 

Bibliografia:  

GIL LEIVA, I.; FUJITA, M. S. L. (Eds.) Política de indexação. São Paulo: Cultura 
Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2012. 260p. Disponível em: < 
https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/politica-de-indexacao_ebook.pdf>. 
Download gratuito.  

CARNEIRO, M. V. Diretrizes para uma política de indexação. Revista de 
Biblioteconomia [da]  UFMG, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 221-241, set. 1985. 
Disponível em: <http://www.brapci.ufpr.br/brapci/index.php/article/download/13788> 

LANCASTER, F. W. A prática da indexação. In:______. Indexação e resumos: teoria e 
prática. Brasília: Briquet de Lemos, 2004. Cap. 3. 

Formação de grupos: Até 3 alunos. 

Trabalho acadêmico normalizado (de acordo com Normas da ABNT). 

Unidade 3 

 Trabalho: Produtos gerados pela indexação (índices) (10 pontos).  

Contextualização das interfaces do TTI: processos (análise, síntese e representação), 

instrumentos (linguagens de indexação) e produtos gerados pela indexação (índices). 

Bibliografia: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6034: informação e 
documentação: índice: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 
BIBLIOTECA virtual em saúde. Iniciativa: Bireme/OPAS. Terminologia DEC’s. 
Disponível em: <http://www.bireme.br>. 
LANCASTER, Frederick Wilfrid. Índices pós-coordenados. In:______. Indexação e 
resumos: teoria e prática. Brasília: Briquet  de Lemos, 2004. Cap. 3.  

 ______. Índices pré-coordenados. In:______. Indexação e resumos: teoria e prática. 

Brasília: Briquet de Lemos, 2004. Cap. 4. 

Formação de grupos: até 3 alunos 

Trabalho acadêmico normalizado (de acordo com Normas da ABNT). 

****** 
Cálculo para obtenção de médias nas atividades:  
1ª nota: Prova - Unidade 1 (Peso 10,0)  
2ªnota: Prova - Unidade 2 (Peso 5,0 ) + Trabalho (Política de indexação) - Unidade 2 (Peso 

5,0) = x.  
3ª nota: Trabalho (Geração de índices) – Unidade 3 (peso 10). 

Média semestral: 

1ª nota + 2ª nota + 3ª nota = x 
3 

****** 
Distribuição da carga horária destinada a exercícios (TEL). 
Unidade 1: Prova: Total/horas: 2:00h. 

Vivência prática: uso de Tesauro e Listas de cabeçalhos de assunto: Total/horas 
6:00h. 

https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/politica-de-indexacao_ebook.pdf
http://www.bireme.br/


Unidade 2: Trabalho: Vivência prática: elaboração de Política de Indexação na perspectiva da 
gestão e organização da informação Politica de Indexação: Total/horas: 2:00h  
Prova: Total/horas: 2:00h. 

Unidade 3:Trabalho (Geração de índice): Total/horas: 3:00h 
 

Bibliografia básica   

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6034: informação e 
documentação: índice: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

2. DODEBEI, V. L. Linguagem documentária. In:______. Tesauro: linguagem de 
representação de memória documentária. Niterói: Intertexto, 2002. p. 39-76.  

3. GIL LEIVA, I.; FUJITA, M. S. L. (Eds.) Política de indexação. São Paulo: Cultura 
Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2012. 260p. Disponível em: < 
https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/politica-de-indexacao_ebook.pdf>. 
Download gratuito.  

4. LANCASTER, Frederick Wilfrid. Indexação e resumos: teoria e prática. Brasília: Briquet  
de Lemos, 2004.   

5. PINTO, M. C. M. F. Análise e representação de assuntos em sistemas de recuperação da 
informação. Revista da Escola de Biblioteconomia, Belo Horizonte, v.14, n. 2, p. 169-186, 
set. 1985. Disponível em: <www.brapci.ufpr.br/download.php?dd0=13792>. 

 

Bibliografia complementar   

1. ______. Métodos para análise de documentos-determinação, de seus assuntos e 
seleção de termos de indexação: NBR 12676. Rio de Janeiro, 1992. Disponível em: 
<http://www.abntcolecao.com.br/ufes/>. Disponível em: <webs.um.es/.../Norma% 
20Brasilena%20Indizacion%20Isidoro %20Gil%2...>. 

2. BIBLIOTECA virtual em saúde. Iniciativa: Bireme/OPAS. Terminologia DEC’s. 
Disponível em: <http://www.bireme.br>. 

3. BIBLIOTECA NACIONAL (BRASIL). Terminologia de assuntos. Disponível em: <www. Bn.br>. 
4. CAMPOS, M. L. de A.; GOMES, H. E.; MOTTA, D. F. da. Elaboração de   tesauro  

documentário: tutorial. Disponível em: <http://www.conexaorio.com/biti/tesauro/index.htm>.  
5. CARNEIRO, M. V. Diretrizes para uma política de indexação. Revista de 

Biblioteconomia [da]  UFMG, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 221-241, set. 1985. 
6. CAVALCANTI, Cordélia R. Indexação. In: Estudos avançados em biblioteconomia e 

ciência da informação. Brasília; v. 1, p. 211-233, 1982. Disponível em: 
<http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0= 0000003211&dd1=533b2>.  

7. ______. Indexação e tesauro: metodologia e técnicas. Ed. Preliminar. Brasília, 
Associação de Bibliotecários do Distrito Federal, 1978.  

8. CINTRA,  Ana Maria M. et al. Linguagens documentárias. In:______. Para entender as 
linguagens documentárias.  São Paulo: Polis 1994. 

9. DAHLBERG, Ingetraut. Teoria do Conceito. Ciência da Informação, Rio de Janeiro, v. 7,  
n.2, p. 101-107, 1978. Disponível em: 
<revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/viewFile/ 1680/1286>. 

10. FUJITA, Mariângela Spotti L.(org.) et al. A indexação de livros: a percepção de 
catalogadores e usuários de bibliotecas universitárias. Um estudo de observação do 
contexto sociocognitivo com protocolos verbais. São Paulo: Editora UNESP; São 
Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 149 p. Disponível em: 
<.http://books.scielo.org/id/wcvbc>. Download gratuito. 

11. PINHEIRO, L. V. R.; FERREZ, H. D. Tesauro Brasileiro de Ciência da Informação. Rio 
de Janeiro; Brasília: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), 
2014. Disponível em: <http://www.ibict.br/publicacoes-e-institucionais/tesauro-
brasileiro-de-ciencia-da-informacao-1/tesauro-brasileiro-de-ciencia-da-informacao>. 

12.  RUBI, M. P.; FUJITA, M. S. L. Política de indexação na catalogação de assunto em 

 

https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/politica-de-indexacao_ebook.pdf
http://www.brapci.ufpr.br/download.php?dd0=13792
http://www.bireme.br/
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=%200000003211&dd1=533b2


bibliotecas universitárias: a visão sociocognitiva da atuação profissional com protocolo 
verbal. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Campinas, v.7, n. 
2, p. 118-150, jan./jun. 2010. Disponível em: <www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0= 
0000008354&dd1=6ae56>. 

13. TESAURO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO. MOREIRA, M. P. (Coord.) [2006]. 
Disponível em: <http://www. inf.pucminas.br/ci/tci/index.php?option= com_ frontpage 
&Itemid=1>. 

Cronograma   

AULA# DATA# # CONTEÚDO 

01 | 28 MAR.| Evento: BiblioAcolhida (Programa de Enriquecimento Curricular - Oficinas) 

02| 29 | Evento: BiblioAcolhida (Programa de Enriquecimento Curricular- Oficinas) 

03| 04 ABR.| - Introdução à disciplina 

04| 05 | - Unidade 1: Linguagem Documentária: Quadro síntese da Representação 

Documentária.  

05| 11 | - Campo teórico-conceitual (continua) 

06| 12 | - Campo teórico-conceitual (continua)  

07| 18 | - Campo teórico-conceitual.   

08| 19 | - Linguagem de comunicação. Relações da linguística com a documentação 

09| 25| - Estrutura das linguagens documentárias. 

10| 26 | - Funções das linguagens documentárias. 

11| 02 MAIO| - Relações conceituais (continua). 

12| 03 | - Relações conceituais. Exercício de fixação da aprendizagem. 

13| 09 | - Tipos de Linguagem de indexação: linguagem pré-coordenada. Linguagem pós-

coordenada. 

14| 10 | - Vivência prática: uso de Tesauro e Lista de Cabeçalhos de Assunto. 

15| 16 | - Vivência prática: uso de Tesauro e Lista de Cabeçalhos de Assunto. 

16| 17 | - Vivência prática: uso de Tesauro e Lista de Cabeçalhos de Assunto. 

17| 23 | - Aplicação de prova (Unidade 1) 

18| 24 | - Unidade 2: Política de Indexação: Fundamentos de política de indexação: aspectos 

gerais (continua). 

19|30 | - Fundamentos de política de indexação: aspectos gerais. 

20|31 | - Abordagens metodológicas: técnicas e instrumentos de coleta de dados 

21| 06 JUN | - Requisitos: perspectivas do contexto organizacional. 

22|07 | - Elementos de política de indexação (continua). 

23|13 | - Elementos de politica de indexação. 

24|14 | - Variáveis de politica de indexação 

 25|20 | - Vivência prática: elaboração de Política de Indexação na perspectiva da gestão e 

organização da informação. (Início da atividade em sala de aula. Disponibilização e 

apresentação do tutorial. Acompanhamento dos grupos extraclasse). 

26|21 | - Aplicação de Prova (Unidade 2) 

27|27| - Unidade 3: Produtos gerados pela indexação: Índice: natureza, classificação e 

função. 

 

http://www.brapci.ufpr.br/


28|28 | - Formato de apresentação de índices. Índices impressos (Índice interno). Índices de 

Catálogos on-line e bases de dados (Índice externo). (continua). 

29|04 JUL.| - Oficina - Fontes de Informação On-line: avançado (PDCIAV –BC/UFES). (Índice 

externo). 

30|05 | - Índices de catálogos on-line de bibliotecas Universitárias. 

31|11 | - Vivência prática: Geração de índices. Disponibilização e apresentação do tutorial da 

atividade. 

32|12 | - Vivência prática: Geração de índices. 

33|18 | - Vivência prática: Geração de índices. 

34 | 19 | - Eventuais ajustes no cronograma. 

35 | 25 | - Eventuais ajustes no cronograma. 

36 | 26 | - Eventuais ajustes no cronograma. 

00 |01 a 07| Período de Provas Finais referentes ao período letivo 2017/1. 

 

Observações   

Texto de apoio didático: 

Unidade 1: Relações conceituais. Exercício de fixação da aprendizagem. 

PENA, Rodolfo F. Alves. Tipos de rochas [principais tipos de rochas, suas características e 
os respectivos processos de formação]. In:Geografia Física. Disponível em: 
<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/tipos-rochas.htm>. 

Recomendações gerais: Nos casos cabíveis o aluno deve observar a aplicação das normas 

da ABNT dirigidas a Trabalhos Acadêmicos. Deve também, acatar o prazo previsto para a 

entrega de atividades a ser acordado com a turma. 
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