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Obrigatória

Ementa
Teóricos e teorias da organização da informação (teóricos e teorias fundamentais). Campo
teórico-metodológico da organização da informação. Unidades de informação e sistemas de
recuperação da informação. Objetos da organização da informação. Processos, produtos,
instrumentos. Usos da representação documentária.
Objetivos
Introduzir o aluno à organização da informação, em seus aspectos históricos e conceituais.
Explorar compreensão do campo a partir das práticas de produção de catálogos de bibliotecas e de
bibliografias e sua constituição disciplinar. Fundamentar a organização da informação segundo
parâmetros linguísticos, na perspectiva do objetivo de comunicação com o público-alvo.
Evidenciar o caráter intelectual mediador de procedimentos e instrumentos. Dar a conhecer a
diversidade dos sistemas de informação e suas características estruturais e funcionais. Explorar a
estrutura do registro de bases de dados, a partir da obra e autoria como categorias essenciais do
documento. Fundamentar e distinguir as linguagens documentárias de classificação e de
indexação. Reforçar a compreensão de processos e produtos da organização da informação por
meio de exercícios.
Programa
Exploração dos nomes que compõem a disciplina: organização e fundamentos
Conceito de documento: a materialidade e o caráter simbólico do documento, formatos físicos e
tipologias documentais (o caso do livro), a permanência das tipologias na mudança tecnológica
Organização da Informação: os processos selecionar documentos, produzir registros e ordenar
documentos e registros segundo necessidades de um público-alvo
Construção histórica das bases de dados: bibliografias e catálogos de bibliotecas (entre a
produção de bibliografias e os serviços de bibliotecas)
As disciplinas teórico-práticas constituintes do campo: Biblioteconomia, Bibliografia e
Documentação; problematização da denominação Ciência da Informação
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Unidades de informação e sistemas de informação (bibliográfica): tipos de bases de dados,
características, partes constituintes, processos e funções
Diversidade de bases de dados: catálogos de bibliotecas, bases de dados científicas, sistemas de
produção e gestão de revistas eletrônicas, bibliografias nacionais, bases de dados cadastrais, bases
de dados bibliométricas, portais de informação da Internet, além de redes/sistemas de informação
Linguagem:conceitos de estrutura, sistema, relações, significação, mediação, sociedade, cultura
Estrutura do registro da base de dados: a representação descritiva (histórico, instrumentos,
processos, funções); descrição: obra e autoria como categorias essenciais do documento
Estrutura do registro da base de dados: a representação temática (histórico, instrumentos,
processos, funções); elaboração de resumos e indexação: o texto em questão
Linguagens documentárias: linguagens de indexação e linguagens de classificação (fundamentos,
funções e distinções)
A ordenação como proposta de leitura da coleção e o papel do método classificatório
Métodos Utilizados
Aulas expositivas a partir de textos publicados e de material didático produzido para a disciplina,
debates, atividades de reconhecimento e caracterização de produtos da organização da informação
e apresentação de sistemas de informação.
Avaliação
Produção de textos a partur do material lido e discutido em aula e atividades de reconhecimento e
caracterização de produtos da organização da informação. As atividades serão avaliadas pelo
professor e refeitas, caso seja solicitado.
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Alice encontrou por lá. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. Trecho do capítulo 5: Conselho
de uma lagarta, p. 63-65 e trecho do capítulo 3: Insetos no espelho, p. 194-195.
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Biblioteca Nacional de Portugal, 2012. Tradução e revisão técnica Rosa Maria Galvão e
Margarida Lopes.
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Cem anos de solidão. 42. ed. Rio de Janeiro: Record, 1995. p.
50-51.
MEY, Eliane Serrão Alves. Introdução a Catalogação. Briquet de Lemos/Livros, 1995.
TÁLAMO, Maria de Fátima G. M. Linguagem documentária. São Paulo: APB, 1997. (Ensaios
APB, 45). Introdução: p. 1-3.
TÁLAMO, Maria de Fátima G. M.; KOBASHI, Nair Yumiko; LARA, Marilda Lopes Ginez de.
Vamos perseguir a informação. Comunicação e Educação, São Paulo, n. 4, p. 52-57, set./dez.
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MEYRIAT, Jean. Documento, documentação, documentologia. Perspectivas em Ciência da
Informação, v. 21, n. 3, p. 240-253, jul./set. 2016. Traduzido de: MEYRIAT, Jean. Document,
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