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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

A presente proposta, vinculada à dissertação de mestrado Educação e Docência 

da Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), com o título : Políticas para competência informacional nas 

bibliotecas universitárias da UFMG : implicações para a formação discente, 

tem por objetivos :  

 

 Contribuir para a formação discente, principalmente do calouro, para 

fomentar sua competência informacional;  

 

 Contribuir para a elaboração de uma política informacional no âmbito do 

Sistema de Bibliotecas da UFMG (SB/UFMG); 

 

 Apresentar recursos informacionais disponíveis na biblioteca e como 

melhor utilizá-los;    

 

 Estabelecer conexões com os discentes a fim de melhorar a frequência à 

biblioteca. 

 
Para atingir os objetivos acima, foi elaborado um curso com duração de 15 

horas/aula, com valor de 1 (um) crédito, como disciplina obrigatória. O local a ser 

implantado, como projeto piloto, será a Biblioteca Professora Alaíde Lisboa de 

Oliveira da FaE da UFMG, e o público alvo serão os discentes que ingressam 

nesta faculdade.  

 

Pretende-se que este projeto piloto, seja avaliado ao final de três semestres 

quando será minimamente possível avaliar seu sucesso ou não. 

 

O método de avaliação da viabilidade do curso ao final de três semestres, deverá 

ser o estudo de usuários, desde que sejam os mesmos calouros que que 

participaram da disciplina, o que poderá ser confirmado verificando o ano de 

ingresso na UFMG. 



 

Espera-se que a realização desta disciplina possa fazer parte de uma política 

Informacional no âmbito do Sistema de Bibliotecas da UFMG(SB/UFMG), 

contribuindo para promover a competência informacional dos discentes usuários 

das bibliotecas no âmbito da universidade. 

 

Deve-se ressaltar que os dados apresentados no quinto capítulo da dissertação 

referentes aos Relatórios Anuais do SB/UFMG, ajudaram na definição desta 

proposta, tendo em vista que a categoria treinamento de usuários foi a segunda 

categoria que mais apresentou participantes ao longo dos cinco anos 

investigados. A primeira categoria, não pode ser eleita porque faz parte da 

Recepção de Calouros e não é promovida apenas pelas bibliotecas mas faz patê 

de um grupo de eventos realizados no âmbito de toda UFMG e nas Unidades 

Acadêmicas.   

 

A elaboração do curso contou com uma sequência didática e um plano de aula 

para melhor visualização de suas etapas e que são apresentadas a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
CURSO 

 
Todos os cursos de graduação  da 
FaE/UFMG 

 
Código 

 

 
01 

 Ordem do 
Currículo 

 
01 

DISCIPLINA 

Usos e apropriações da biblioteca para 
competências informacionais  

 Código 

 

01 

UNIDADE DE ENSINO OU TEMA 

Bibliotecas : teoria e prática  

1. JUSTIFICATIVA 

 
Como agente básico de uma sociedade democrática, cabe à biblioteca, 

especialmente a universitária, capacitar os cidadãos de forma livre e sem limites, ao 

conhecimento, ao pensamento crítico, à liberdade intelectual, à cultura e à informação 

através da leitura e da competência informacional, tornando-os capazes de exercerem 

e de lutarem por direitos democráticos de forma ativa e de se manterem em 

permanente aprendizado ao longo da vida, exercendo dessa forma o papel de agente 

inclusivo. Desta forma, o discente ao adquirir habilidades para saber identificar sua 

necessidade de informação e buscá-la de forma autônoma, apropriando-se do que lhe 

é relevante contribui para o seu próprio sucesso tanto no âmbito pessoal quanto 

profissional, tornando sua trajetória acadêmica uma experiência enriquecedora.  

BIBLIOTECÁRIO 

Nome  Assinatura 
 _______________________________________ 

VIGÊNCIA 

 
 
 

1º Semestre 
2018 

  Aprovação 
pelo 

Colegiado 

 
    __/__/2018 

 __________________ 
Coordenador do 

Colegiado                            

CRONOGRAMA 



ATIVIDADES PREVISTAS 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

Datas : A DEFINIR 
 
 
 Toda entrada de calouros  
 

2. Objetivos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais 
2.1. Conceituais 

 
 Identificar as fontes de informação. 
 Adquirir conceitos básicos para normalização de trabalhos técnicos-científicos. 

 
2.2. Procedimentais 
 
 Elaborar trabalhos acadêmicos com mais habilidade. 
 Proceder com habilidade à recuperação da informação nos catálogos e bases 

de dados. 
 
 

2.2. Atitudinais 
 

 Construir uma consciência crítica nos futuros profissionais sobre o uso e 
apropriações da informação. 

 Evidenciar a importância da biblioteca para sua competência informacional. 
 
 

3. Atividades e objetivos 
 Aulas 1  e  2 

 
Aula expositiva  
 
Objetivos:  
 Obter uma visão panorâmica de como funciona o Sistema de Bibliotecas; 
 Conhecer os produtos e serviços disponíveis; 
 Conhecer as opções de acessibilidade das bibliotecas; 
 Conhecer os tipos de empréstimos oferecidos pelo Sistema de Bibliotecas da -

UFMG. 
 

 
 Aulas 3  e  4 

 
Aula prática - Visita orientada  
 
Objetivos:  
 Adquirir habilidades para o uso independente da biblioteca; 
 Setores da biblioteca; 
 Conhecer os tipos de coleções e sua localização; 
 Entender como funciona o arranjo das coleções; 



 Perceber outras formas de busca de materiais nas coleções. Uso do Browsing. 
 Entender o objetivo dos murais;  
 Entender o objetivo dos sumários correntes; 
 Conhecer o boletim de novas aquisições e como aproveitá-los. 

 
 Aulas 5  a  7 
 

Aula prática  
 
Objetivos:  
 Adquirir habilidades no uso do catálogo da  UFMG: 

o  Conhecer o catálogo on line; 
o Utilizar o catálogo on line;  

 Obter informações sobre as várias bases de dados e suas formas de acesso. 
 

 Aulas 8  e  9 
 

Aula prática  
 
Objetivos:  
 Compreender a lógica dos operadores booleanos e seu uso; 
 Adquirir habilidades para a busca no Portal de Periódicos Capes.  
 
 Aulas 10 e 11 

 
Aula expositiva  

 
Objetivos:  
 Adquirir habilidades para fazer levantamento bibliográfico; 
 Identificar fontes de informações para pesquisadores; 
 Adquirir habilidades básicas para a elaboração de trabalhos técnicos-científicos. 

 
 
 Aulas 12  a 15  
 

Aula prática  
 
Objetivos:  
 Identificar fontes de informações para pesquisadores; 
 Adquirir conhecimentos básicos para fazer normalização de trabalhos técnicos-

Científicos. 
 

4. Avaliação (Diagnóstica, processual ou final) 
Avaliação final:  
 
Os discentes que participarem de todas as aulas receberão créditos totais.  

 
 
 
 



 
 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
PLANO DE AULA  

                     Bibliotecas : teoria e prática 
 

Disciplina : Bibliotecas : teoria e prática 

Carga horária: 15 horas  
Local : Biblioteca Alaíde Lisboa de Oliveira /  Faculdade de Educação da UFMG  
 
 
Plano de aula: 
 
1ª Aula (2 horas) 
Aula expositiva 
 
Objetivos:  
 Obter uma visão panorâmica de como funciona o Sistema de Bibliotecas; 
 Conhecer os produtos e serviços disponíveis; 
 Conhecer as opções de acessibilidade das bibliotecas; 
 Conhecer os tipos de empréstimos. 

 
2ª Aula: (3 horas) 
Aula prática  
 
Objetivos:  
 Adquirir habilidades no uso do catálogo da  UFMG; 
 Conhecer o catálogo on line; 
 Utilizar o catálogo on line;  
 Obter informações sobre as várias bases de dados e suas formas de 

acesso. 
 
3ª Aula (2 horas)  
Visita orientada  
 
Objetivos:  
 Adquirir habilidades para o uso independente da biblioteca; 
 Setores da biblioteca 
 Conhecer os tipos de coleções e sua localização; 
 Entender como funciona o arranjo das coleções; 
 Perceber outras formas de busca de materiais nas coleções. Uso do 

Browsing. 
 Entender o objetivo dos murais;  
 Entender o objetivo dos sumários correntes; 
 Conhecer o boletim de novas aquisições e como aproveitá-los. 

 
 
 



 
  
 4ª Aula (2 horas) 
Aula prática  
 
Objetivos:  
 Compreender a lógica dos operadores booleanos e seu uso; 
 Adquirir habilidades para a busca no Portal de Periódicos Capes. 

 
5ª Aula (2 horas) 
Aula expositiva 
 
Objetivos:  
 Adquirir habilidades para fazer levantamento bibliográfico; 
 Adquirir habilidades básicas para a elaboração de trabalhos técnico-

científicos. 
  
6ª Aula (4 horas) 
Aula prática  
 
Objetivo:  
 Adquirir conhecimentos básicos para fazer normalização de trabalhos 

técnico-Científicos.  
 
 


