UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

RESOLUÇÃO N° 4.033, DE 09 DE JANEIRO DE 2013.

Dispõe sobre a aprovação da inclusão de
disciplinas optativas na matriz curricular do
Curso de Bacharelado em Arquivologia do
CCH.

o Conselho de Ensino; Pesquisa e Extensão, em sessão ordinária realizada
no dia 09 de janeiro de 2013, de acordo com o teor do Processo nO23102.005601/201216, aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1° - Fica aprovada a inclusão de disciplinas optativas na Matriz
Curricular do Curso de Bacharelado em Arquivologia, do Centro de Ciências Humanas e
Sociais - CCH, conforme quadro anexo a presente Resolução.
Art. 2° - Ficam criadas as disciplinas, abaixo discriminadas,
no
Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos, a serem oferecidas como optativas
para o Curso de Bacharelado em Arquivologia:
USOS E USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO ARQUIVíSTICA - com 60hs/aula (2
créditos teóricos e 1 pratlcojsem exigência de pré-requisito;
ARQUIVOLOGIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO.-::créditos teóricos e 1 prático), sem exigência de pré-requisito.

com 60hs/aula
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Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no
Boletim Interno da UNIRIO.
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ARQUIVOlOGIA - Quadro com ementas - Disciplinas a serem incluídas como optativas
Código

Disciplinas

Ementa

Carga
Horária

Créd.

HTD0035

Análise da Informação

Representação e representação como categorias de pensamento. Fundamentos teóricoconceituais da análise da informação no camp,o interdisciplinar da representaêão documental.

60

3

Processos analítico-sintéticos de leitura e representação documental para a organização da
memória documentária. Indexação e elaboração de resumos. Análise e representação de
objetos textuais, imagéticos, sonoros e tridimensionais.
HEB0075

Gestão Estratégica da
Informação e do
Conhecimento

Visão crítica da globalização e de seus reflexos nos campos geopolítico, econômico, social,
organizacional, informacional e na vida dos indivíduos. Os modelos gerenciais adotados pelas
organizações para sua permanência e evolução em um mundo de contínuas transformações e
acirrada competição. A contribuição da Biblioteconomia nos processos informacionais
adotados pelas organizações, em conexão com a Administração Estratégica: Inteligência
Competitiva e Gestão do Conhecimento. Os paradigmas que norteiam a atuação dos
bibliotecários frente aos processos de Inteligência Competitiva e Gestão do Conhecimento. O
Bibliotecário gestor da informação.

60

HTD0031

Técnicas de Recuperação
e "
Disseminação da Informação

Sistema de recuperação da informação. Subsistemas de saída: negociações de questões,
estratégias de busca, recuperação e disseminação da informação. Utilização das novas
tecnologias para recuperação e disseminação da informação. Serviços de recuperação e
disseminação da informação. Avaliação dos subsistemas de saída.

60

3

HFC0027

Teoria do Conhecimento

Questões Gerais: possibilidade, origem, natureza e tipos de conhecimento. A questão da
verdade. Respostas ao ceticismo. Certeza e dúvida radical. Teoria e realidade. A questão da
objetividade. Explicação e compreensão.

60

4

HTD0056

Introdução à linguistica

História da linguística. Introdução a alguns paradigmas dos estudos lingüísticos. Elementos
estruturais. Relações sintagmáticas e paradigmáticas nas construções da linguagem.

60

4

HTDOO17

Organização de Conceitos em
linguagens Documentárias

linguagem documentária: objetivos e funções. Análise conceitual definição, relacionamento e
categorização de conceitos. Construção de estruturas conceituais: fontes e métodos de coleta
de termos, formas de estruturas conceituais e apresentação e avaliação de uma linguagem do
tipo tesauro.

60

3
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HEBOO16

A lógica e a classificação

Organização do Conhecimento

A lógica aplicada

aos sistemas de

60

4

do conhecimento
Análise e representação
registrado.
Teoria da inc/t:xação. Aspectos
ela
técnicos
e gerenciais
metodológicos,
indexação.
Leitura,
análise, condensação,
representação e linguagens documentá rias. A qualidade da indexação.

60

3

Tecnologias
de informação:
equipamentos,
programas
para computador
e redes de
computadores. Planejamento de sistemas de informação na área de documentação. Processos
e organização de dados; produção de bases de dados, padrões e normas nacionais e
internacionais,
características
dos docu mentosj objetos
Fluxo e
a serem tratados.
administração de documentos eletrônicos. Intercâmbio de dados e formatos.

60

3

Estuda o ser humano nas suas necessidades básicas, mecanismos de ajustamento,
percebe e sente o mundo interagindo de forma saudável.

30

2

30

1

60

4

representação

I

como processos intelectuais.

do conhecimento.

Origens

da classificação

bibliográfica.

organização do conhecimento. Sistemas de organização do conhecimento
informação. Aspectos éticos da organização do conhecimento.

Fundamentos

da

e de recuperação da

,

HEBOO17

Organização do Conhecimento
11

HTDOO09

Tecnologia da Informação
Processos de Automação

HFEOOOl

Desenvolvimento
Interpessoais

JFJ0032

Direitos Autorais

e

das Relações

A complexidade

,

como

do Direito Autoral como domínio jurídico. As convenções internacionais

e a Lei

do Copyright: o processo de afirmação histórica do Direito Autoral. O sistema protetivo do

.-

"-

Direito Autoral no Brasil.

HFC0104

Filosofia e Informação na
Contemporaneidade

Sociedade, informação, conhecimento.e controle. Real, virtual, ciber. Interpretação
A questão da representação. Tecnologias de informação e mídia.

TINOOl

Introdução à Ciência da
Computação

Introdução, conceitos e aplicações da ciência da computação. Arquitetura de Computadores.
Sistemas operacionais. Redes de computadores. Editores de textos. Planilhas eletrônicas.
Banco de dados.

60

3

HEM0137

Acondicionamento

Metodologias, normas e critérios de acondicionamento
de acervos museológicos. Tipologias de
embalagens face à multip/icidade de materiais, técnicas, formatos e dimensões. Práticas e
estudos de caso.

60

3

HFC

Gestão de processos

Perspectiva Slstêmica das Organizações; Desmistificando a Gestão de Processos; Técnicas e
Ferramentas de Gestão de Processos; Análise de Melhoria de Processos; Desempenho de
Processos; Inovação em Processos; Organização orientada para Processos ( BPM )

60

3

de Acervos

e verdade.
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HEA

Usos e usuários da informação

Usos e usuários das informações

arquivística

Processos, produtos e serviços de informação
comunicação

arquivísticas: características

na difusão da informação

arquivística.

arquivística.

e contextos socio-organizacionais.

60

3

60

3

Tecnologias da informação e

"Marketing"

e arquivos. Orientação ao

usuário, serviços e produtos de referência e informação arquivísticos. Estudos de usos e
usuários: impactos na gestão arquivística. Avaliação dos serviços de referência arquivísticos.
HEA

Arquivologia

abordagem
Os co~textos
Ciência da Informação:
histórica e epistemológica.
tecnológico, social e cultural do seu surgir!,ento, constituição e desenvolvimento

e Ciência da

Informação

científico,
da área.

Conceitos e abordagens de informação e a especificidade da informação arquivística. Enfoques
atuais: ações e regime de informação. Ciência da Informação no Brasil: ensino, pesquisa,
processo evolutivo e tendências atuais. Estudos e pesquisas sobre as relações interdisciplinares
da Ciência da Informação especialmente no que se refere à Arquivologia.
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