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CURSO DE BACHARELADO EM BIBLIOTECONOMIA

Opção do Eixo no 4º período (matutino) e 5º (noturno)

Eixo I: Biblioteconomia em Memória, Patrimônio e Cultura

Corpus de conhecimento para o desenvolvimento de atividades biblioteconômicas no âmbito das instituições de 

memória  e  cultura  visando  à  educação,  referentes  à  organização,  tratamento  e  gestão  de  registros  do 

conhecimento e sua disseminação para a sociedade, bem como para a preservação da memória, do patrimônio 

e da cultura locais e nacionais. Domínio de aplicação: Bibliotecas Nacionais, Estaduais e Municipais, Escolares e 

bibliotecas  cujo  objetivo  seja  o  suporte  ao  estudante  e  os  demais  cidadãos  para  fins  de  complemento  de 

formação, lazer, socialização etc. Centros de memória, bibliotecas de arquivos, bibliotecas de museus gerais e 

de outras instituições cujo enfoque seja a reunião de acervos sobre um dado tema, fato ou personagem e que a 

finalidade seja a preservação e divulgação de conhecimento gerado sobre o ponto focal. Disciplina do Eixo I

• História e Bibliografia Literárias I
• História e Bibliografia Literárias II
• Informação, Memória e Documento
• Tecnologias de Reprodução e Armazenamento de Documentos
• Sentido e Forma da Produção Artística I
• Políticas de Preservação do Patrimônio Bibliográfico

Eixo II: Biblioteconomia em Ciência e Tecnologia

Corpus de conhecimento para o desenvolvimento de atividades biblioteconômicas no âmbito das unidades de 

informação especializadas  no  conhecimento  técnico,  científico,  tecnológico,  para  a  inovação  e  em vista  do 

desenvolvimento de instituições científicas, acadêmicas e industriais.

Domínio  de  aplicação:  Bibliotecas  especializadas,  especiais  e  universitárias,  incluindo-se  aí  as  de  pós-

graduações,  bibliotecas  de  institutos  de  pesquisa,  empresariais  da  indústria  e  dos  serviços  que  envolvam 

pesquisa científica e tecnológica; bibliotecas de museus de ciência, centros de documentação e demais unidades 

de informação cujo enfoque seja, em alguma medida, C&T. Disciplinas do Eixo II

• Análise da Informação
• Comunicação
• Comunicação Científica
• Filosofia da Ciência e da Tecnologia
• Organização de Conceitos em Linguagens Documentárias
• Técnicas de Recuperação e Disseminação de Informação

Eixo III: Biblioteconomia para Gestão da Informação em Organizações

Corpus  de  conhecimento  para  o  desenvolvimento  de  atividades  de  gestão  biblioteconômica  no  âmbito  das 

unidades de informação de organizações com foco no tratamento da informação e na organização e gestão do 

conhecimento para corporações produtoras de bens e serviços.

Domínio de aplicação: Bibliotecas empresariais e de suporte à atividade comercial, industrial e de serviços da 

instituição, cujo enfoque seja a gestão da inteligência e do conhecimento e sua consolidação nas organizações. 

Disciplinas do Eixo III

• Análise da Informação
• Biblioteconomia Digital
• Gestão Estratégica da Informação e do Conhecimento
• Organização de Conceitos em Linguagens Documentárias
• Redes e Sistemas de Informação
• Técnicas de Recuperação e Disseminação de Informações
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