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2 EMENTA 

Informação e cidadania: concepções, contextos, usos. Apropriação social de informação em redes e 

movimentos sociais. Bases metodológicas para a elaboração e implementação de projetos sociais. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 Definir informação e cidadania no contexto da Ciência da Informação. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Refletir o papel da informação na construção da cidadania, assim como a possibilidade de o sujeito 

usufruir da condição de ser cidadão; 

  

3.2.1 Destacar o acesso à informação como condição básica para o favorecimento dos direitos do 

cidadão e o uso da tecnologia. 

 

3.2.2 O papel do profissional da informação como agente social. 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Conceitos e características de informação e cidadania no contexto da Ciência da 

Informação. 

• Informação como fator de desenvolvimento social; 

• Informação e cidadania: o uso social da informação em diferentes níveis e contextos. 

 



Unidade II – Atuação do profissional da informação. 

• Construção da cidadania no contexto educacional e tecnológico; 

• O papel do bibliotecário como agente social; 

• O bibliotecário como educador e disseminador da informação. 

 

5 METODOLOGIA 

• Aulas expositivas e dialogadas, com auxílio de recursos audiovisuais;  

• Realização de seminários e debates na sala de aula;  

• Visitas técnicas;  

• Trabalhos de pesquisa bibliográfica e estudos de caso. 

 

6 AVALIAÇÃO 

10 pontos: elaboração de artigo ou pôster para publicação e apresentação oral em sala de aula. 

10 pontos: divididos em: seminário apresentado, participação nos debates, leitura e exercícios 

 

TOTAL 20 pontos / 2 = MÉDIA PARCIAL 

MÉDIA PARCIAL > 7: APROVADO 

MÉDIA PARCIAL < 7: PROVA FINAL 

PROVA FINAL > 5: APROVADO 
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8 CRONOGRAMA (Previsão) 

 

AULA DATA CONTEÚDO 

1 
1º dia 

de aula 

Apresentação dos alunos.  

Coleta de expectativa sobre a disciplina ofertada. 

 

2 
1º 

semana 

Unidade I - Conceitos e características de informação e 

cidadania no contexto da Ciência da Informação.  

3 
3º 

semana 

Unidade I - Conceitos e características de informação e 

cidadania no contexto da Ciência da Informação - Informação 

como fator de desenvolvimento social 

4 
4º 

semana 
Unidade I - Informação como fator de desenvolvimento social 

5 
5º 

semana 
Unidade I - Informação como fator de desenvolvimento social 

6 
6º 

semana 

Unidade I - Informação e cidadania: o uso social da 

informação em diferentes níveis e contextos. 

7 
7º 

semana 

Unidade I - Informação e cidadania: o uso social da 

informação em diferentes níveis e contextos. 

8 
8º 

semana 

Unidade I - Informação e cidadania: o uso social da 

informação em diferentes níveis e contextos. 

9 
9º 

semana 

Unidade I - Informação e cidadania: o uso social da 

informação em diferentes níveis e contextos. 

10 
10º 

semana 

Unidade I - Informação e cidadania: o uso social da 

informação em diferentes níveis e contextos. 

11 
11º 

semana 

Unidade I - Informação e cidadania: o uso social da 

informação em diferentes níveis e contextos. 

12 
12º 

semana 

Unidade I - Informação e cidadania: o uso social da 

informação em diferentes níveis e contextos. 

13 
13º 

semana 

Unidade I - Informação e cidadania: o uso social da 

informação em diferentes níveis e contextos. 

14 
14º 

semana 

Unidade I - Informação e cidadania: o uso social da 

informação em diferentes níveis e contextos. 



15 
15º 

semana 
Unidade II – Atuação do profissional da informação. 

16 
16º 

semana 
Unidade II – Atuação do profissional da informação. 

17 
17º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - 

Construção da cidadania no contexto educacional e 

tecnológico. 

18 
18º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - 

Construção da cidadania no contexto educacional e 

tecnológico. 

19 
19º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - 

Construção da cidadania no contexto educacional e 

tecnológico. 

20 
20º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - 

Construção da cidadania no contexto educacional e 

tecnológico. 

21 
21º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - O papel 

do bibliotecário como agente social. 

22 
22º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - O papel 

do bibliotecário como agente social. 

23 
23º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - O papel 

do bibliotecário como agente social. 

24 
24º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - O papel 

do bibliotecário como agente social. 

25 
25º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - O 

bibliotecário como educador e disseminador da informação. 

26 
26º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - O 

bibliotecário como educador e disseminador da informação. 

27 
27º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - O 

bibliotecário como educador e disseminador da informação. 

28 
28º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - O 

bibliotecário como educador e disseminador da informação. 

29 
29º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - O 

bibliotecário como educador e disseminador da informação. 

30 
30º 

semana 

Unidade II – Atuação do profissional da informação - O 

bibliotecário como educador e disseminador da informação. 



 

 


