
 
 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA 

MUDANÇA DE CURSO E/OU CAMPUS/POLO 

 
1 - CURSO 

 
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO – Cidade 
Universitária 
 
2 - PRÉ- REQUISITOS (OBRIGATÓRIOS) 

 
Estabelecidos em Edital Específico. 

 
3 - DESCRIÇÃO DA ETAPA ESPECÍFICA 

Uma prova com 10 questões objetivas, cada       uma valendo 1 ponto, sobre os 

conteúdos programáticos. 

 
4 - PROGRAMAS / ASSUNTOS 

Fundamentos da Classificação- Classificação: história e teoria. Sistemas de 

organização intelectual humana para compreensão e modelos de mundo a partir dos 

princípios das classificações filosóficas e das categorias que nortearam a evolução das 

classificações documentárias. Introdução das principais classificações bibliográficas: 

Library of Congress, Bliss, Ranganathan, CRG, Classificação Decimal de Dewey e a 

Classificação Decimal Universal. 

Fundamentos da Organização da Informação e do Conhecimento - Informação e 

conhecimento: definições e distinções. Organização da Informação e do 

Conhecimento: definições e distinções. Conceito e termo: definições e relações. 

Linguagem; representação, classificação e recuperação da informação. Principais 

precursores da organização da informação e do conhecimento. 

Fundamentos de Biblioteconomia e de Ciência da Informação - Aspectos históricos e 

epistemológicos da Biblioteconomia e da Ciência da Informação. Relações 

interdisciplinares com outras áreas do conhecimento, especialmente as áreas afins. 

Biblioteconomia e Ciência da Informação: teoria e prática. Biblioteconomia e Ciência da 

Informação: dimensão tecnológica e dimensão social. 

Representação Descritiva - Fundamentação teórica da representação descritiva. 

Histórico, evolução e novas tendências: visão geral da representação da informação em 

meio digital: formato de intercâmbio; noções de metadados (Dublin Core); FRBR; 

Catálogos: funções, tipos e formas. Descrição bibliográfica: elementos, pontuação e 

padrões internacionais. Etapas da representação descritiva: leitura técnica do item, 

estrutura das informações e dados de localização. O AACR2r: histórico e partes 1 e 2. 

Controle Bibliográfico: conceituação. Controle Bibliográfico Universal (CBU): instituições 

mantenedoras e diretrizes para seu desenvolvimento. Controle bibliográfico nacional: 

agências bibliográficas nacionais e bibliografias nacionais. Controle bibliográfico no 

Brasil: depósito legal e bibliografia nacional. Controle bibliográfico especializado: redes 

bibliográficas. Sistemas numéricos de identificação de itens. Catalogação Cooperativa: 

panorama brasileiro e internacional. Panorama do entorno da representação descritiva 



da informação: noções de: metadados (Dublin Core); FRBR (Requisitos funcionais para 

Registros bibliográficos) e RDA (Ressouces Description and Access: nova edição do 

AACR2r) Representação descritiva de suportes de informação em multimeios e 

multimídias segundo o AACR2r e o MARC 21. 

Sistema de Classificação Documentária - Considerações Preliminares: Classificação 

Decimal Dewey – CDD: sistema bibliográfico de organização do conhecimento para 

representação e recuperação da informação; histórico, estrutura e características. 

Tabelas Principais e Tabelas Auxiliares: Teoria e Prática. 

 

 

 

 

 


