
DIVULGAÇÃO 

 

A Escola de Biblioteconomia e o Departamento de Estudos e Processos 

Biblioteconômicos da UNIRIO tem o prazer de anunciar o curso 

“Atualização nos fundamentos da Bibliografia e Documentação” a ser 

realizado aos sábados de janeiro de 2016, das 14h às 18h. Paralelo ao 

curso de extensão acadêmica, durante os sábados de janeiro pela manhã, 

das 9h às 12h acontecerão minicursos sobre: Bibliografia Material, 

Bibliografia Histórica, Bibliografia Textual e Organização do conhecimento 

em nuvens. Tais eventos fazem parte da série de atividades 
extensionistas do curso de Biblioteconomia da UNIRIO, e acontecerá no 

auditório Paulo Freire, no Centro de Ciências Humanas, no campus da 

Urca. A inscrição é franca e as vagas são limitadas. Inscrição depende de 

confirmação prévia e limitada ao número de 50 vagas para a comunidade 

acadêmica da UNIRIO e 10 para o público externo, a ser confirmada por 

E-mail: <alentejoeduardo@bol.com.br>. Certificados de participação 

serão dados àqueles que obtiveram o mínimo de 75% de participação no 

curso. 

 

Ementa: Serviços e produtos bibliográficos na contemporaneidade estão 

em franco desenvolvimento, exigindo o conhecimento prévio dos 

fundamentos, métodos e técnicas advindos da Bibliografia e 
Documentação. Com os versionamentos Web, as fontes bibliográficas em 

linha tanto ampliaram os estudos na área quanto ao mesmo tempo têm 

abarcado uma série de temas relacionados. Os conteúdos aprendidos no 

campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação têm sido explorados 

em muitas provas de concursos bem como se tornando um desafio ao 

profissional bibliotecário à inovação de serviços e produtos de informação. 

Nesse contexto, o curso visa atualizar os interessados sobre as teorias, 

conceitos e metodologia da Bibliografia e Documentação, o que inclui a 

aplicação de princípios, técnicas e métodos para a elaboração do trabalho 

bibliográfico e documental sob as perspectivas historiográficas da 

bibliografia, centros de documentação e bibliotecas, o que inclui a 

produção de seus produtos na Web e as disciplinas que devem ser 

entendidas para se estabelecer o aprofundamento da área.  
 

Perfil Profissional: Eduardo da Silva Alentejo é bibliotecário. Atualmente 

é Coordenador do Curso de Bacharelado noturno em Biblioteconomia da 

UNIRIO. Possui doutorado em Ciência da Informação pela UnB e mestrado 

em memória social e documento pela UNIRIO. Atua como docente há mais 

de dez anos na UNIRIO nas disciplinas ligadas à Bibliografia, 

Documentação, Controle Bibliográfico, Serviço de Referência e 

Biblioteconomia Digital. 

 

Minicursos: Os minicursos serão ministrados pelos bolsistas de pesquisa 

e orientandos de pesquisa aos sábados, de 9h às 12h. As inscrições 

limitam-se ao número de vagas suportadas pela sala de aula no mesmo 
prédio, totalizando 20 vagas. As inscrições obedecerão à ordem de 



inscrição conforme o cronograma. Os minicursos terão acompanhamento 

e orientação do Professor Coordenador responsável. Os palestrantes e 

cursos são: 

 

Vilielen Felipe: Organização do conhecimento em nuvens.. 

Gabriel Alves: Questões sobre Bibliografia Material 

Amanda Salomão: O nascimento das bibliotecas circulantes: 

perspectivas da Economia do Livro na Bibliografia Textual 

Jayme de Pinho Neto: O nascimento das bibliotecas francesas 

revolucionárias: abordagem em Bibliografia Histórica. 
 

CRONOGRAMA 

Data Horário Atividade Conteúdo 

04/01/2016 14h às 15h 

Confirmação de 

inscrição do curso 

e inscrições nos 

minicursos 

Entrega de material 

do curso. 

04/01/2016 15h às 18h Aula inaugural 

Introdução e 

explicação da 

metodologia do 

curso 

09/01/16 14h às 18h 
Aula expositiva e 

exercícios 

História e 
Fundamentos da 

Bibliografia e 

Documentação 

16/01/16 14h às 18h 
Aula expositiva e 

exercícios 

Âmbitos do 

Controle 

Bibliográfico, 

produtos e serviços 
de informação 

23/01/16 14h às 18h 
Aula expositiva e 

exercícios 

A Bibliografia e a 

Documentação na 

Sociedade da 

Informação 

30/01/16 14h às 18h 
Aula expositiva e 

exercícios 

A Bibliografia e a 

Documentação na 

era digital: 

bibliografias, bases 

de dados e 

bibliotecas digitais 

30/01/16 19h Encerramento  

Entrega de certificado de participação será feita por e-mail na semana 

seguinte ao curso. 

 


