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2 APRESENTAÇÃO

O presente documento é oriundo de um processo de análise e revisão do Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Biblioteconomia – Bacharelado, na modalidade de
Educação a Distância, que resultou em um conjunto de alterações e propostas dispostas neste
projeto.
Este Projeto Pedagógico especifica a proposta formativa, os elementos que perpassam e
estruturam o processo de produção do conhecimento, as dimensões orientadoras do ensino e
aprendizagem e os pressupostos metodológicos e avaliativos no âmbito do curso. Explicita de
forma concisa e articulada a organização do processo pedagógico, numa correlação aos
parâmetros curriculares nacionais e políticas institucionais para o ensino, pesquisa e extensão.
Caracteriza-se, portanto, como um instrumento que fundamenta e orienta a prática
educativa do curso, sendo composto por um conjunto de preceitos e fundamentos teóricometodológicos, de objetivos, por uma matriz curricular, pelo delineamento de conteúdos e
práticas pedagógicas, bem como de modos de organização e formas de implementação dos
processos de avaliação. Possui significativo potencial articulador e integrador fornecendo
unicidade e coerência ao processo formativo do curso.
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3 IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO CURSO

CURSO

DE

GRADUAÇÃO

EM

BIBLIOTECONOMIA

(BACHARELADO)

–

MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Grau: Bacharelado
Ato de Autorização:
Implantação: 2011/1 (alteração PPC 21/11/2011)
Regime de Funcionamento: Regular
Turno de Funcionamento: o curso será ofertado na modalidade de EaD, com auxílio de material
impresso, ambiente virtual de aprendizagem, vídeos, telefone gratuito, fax, através de
correspondência e Internet, e professor formador e orientador de aprendizagem; com encontros
mensais presenciais, acompanhados pelo professor formador e orientadores de aprendizagem, aos
sábados, nos turnos matutino e vespertino.
Número de Vagas: 100 vagas distribuídas em 02 entradas de 50 alunos cada, distribuídas em
dois polos de apoio presencial (Chapecó e São Lourenço do Oeste):
- 1ª turma: 2016/01 – (25 vagas polo de Chapecó, 25 vagas polo de São Lourenço do Oeste)
- 2ª turma: 2016/02 – (25 vagas polo de Chapecó, 25 vagas polo de São Lourenço do Oeste)
Duração semestres: 7 semestres
Carga Horária: 2.625 horas.
Implantação: 2016/1
Local de Funcionamento:
Polo de apoio presencial de Chapecó (sede)
Polo de apoio presencial de São Lourenço do Oeste
Último ENADE:
Conceito obtido na autorização (visita in loco):
Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica = Nota 3,2
Dimensão 2 – Corpo Docente e Tutorial = Nota 3,1
Dimensão 3 – Instalação = Nota 3,2
3

SÍNTESE DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA
(BACHARELADO) – MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ
Credenciada pelo Decreto Estadual n.° 5.571, de 27 de Agosto de 2002, publicado no Diário Oficial de
Santa Catarina em 28/08/2002. Renovação de Credenciamento pelo Decreto Estadual nº 659 de 25 de
setembro de 2007.

4 OBJETIVOS DO CURSO

4.1 Objetivo Geral
Formar profissionais críticos, capazes de promover o desenvolvimento científico na
organização, recuperação e disseminação da informação, além de gerenciar instituições que têm
essa finalidade, garantindo também uma formação humanística.

4.2 Objetivos Específicos
- Promover o desenvolvimento integral do estudante, pautado na dimensão humanística;
- Qualificar a formação do profissional habilitando-o ao exercício da profissão com
competência tecnológica;
- Interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e uso da informação,
em todo e qualquer ambiente;
- Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar recursos e produtos de
informação;
- Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza;
- Processar a informação registrada em diferentes tipos de suporte, mediante a aplicação
de conhecimentos teóricos e práticos de coleta, processamento, armazenamento e difusão da
informação;
- Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, transferência e uso da
informação;
- Desenvolver saberes acerca da gestão da informação.
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5 PERFIL DO EGRESSO

5.1 Perfil Institucional

A Política e Diretrizes para Ensino de Graduação e Sequencial (Resolução
164/CONSUN/2010, 2010, p. 26), estabelece o perfil institucional dos egressos dos Cursos de
Licenciatura e Bacharelado da Unochapecó, nos seguintes termos:

Perfil desejado para os egressos dos cursos de licenciatura e bacharelado

Profissionais-cidadãos, com autonomia intelectual, consciência ambiental, criativos,
protagonistas, críticos, com atitude investigativa, capacidade para a resolução de problemas,
sensibilidade social, clareza epistemológica, habilidade de renovação do conhecimento e de
localização de informações, de expressão escrita e oral, de interação e relacionamento
interpessoal, capacidade para trabalhar com os novos recursos de comunicação, com
conhecimentos técnico-científicos e culturais, habilidade para o uso das novas tecnologias, para o
trabalho coletivo e interdisciplinar e comprometimento ético-político na defesa de direitos.

5.2 Perfil de egresso do Curso de Graduação em Biblioteconomia (Bacharelado) modalidade de Educação a Distância

Desde seu surgimento até os dias atuais, mudanças qualitativas ocorreram no mundo que
implicaram diretamente no fazer biblioteconômico. O surgimento das novas tecnologias da
informação foi condição, sem a qual, a biblioteconomia não teria, de forma tão ágil, voltado seu
olhar prioritariamente ao usuário da informação. As novas tecnologias permitiram tornar
acessíveis as informações de forma mais simplificada através de nossos repositórios
informacionais.
Nesse sentido, pode-se citar Ranganathan (1892-1972), bibliotecário e matemático que em
1931 escreveu Five Laws of Library Science (As cinco leis da biblioteconomia), as quais
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permanecem atuais e pertinentes, pois têm seu foco voltado ao usuário da informação. A saber, as
leis são as seguintes: os livros são para ser usados, todo leitor tem seu livro, todo livro tem seu
leitor, poupe o tempo do leitor e uma biblioteca é um organismo em crescimento.
O profissional da informação, através de seus conhecimentos específicos quanto ao
tratamento dos recursos informacionais, assume a tarefa de codificar e decodificar, através das
linguagens documentais, esses recursos, tendo como objetivo prioritário a recuperação dessa
informação de modo a atender à demanda originada no cerne da instituição.
Outro aspecto a ser considerado neste perfil é a capacidade que o profissional de
biblioteconomia deverá ter para, através da classificação, catalogação e indexação, organizar
materiais com características similares e disseminá-lo para públicos diferentes, além de propor ou
aplicar uma padronização na terminologia a fim de fortalecer o controle de vocabulário e o
diálogo com outros centros de documentação, práticas vitais na recuperação da informação.
Exercitar o raciocínio lógico também faz parte deste fazer profissional e, para auxiliar
nesse experimento, as ferramentas de gerenciamento eletrônico, a padronização de procedimentos
e a adequação de suas atividades para seu contexto de atuação, revisam este profissional tão
indispensável para gerenciar o tramite informacional no mundo.
O profissional egresso do curso de graduação em Biblioteconomia (Bacharelado) modalidade de EaD deverá, ao integralizar o currículo do curso, apresentar as seguintes
competências e habilidades:
- Formular e executar políticas institucionais para a gestão da informação;
- Desenvolver e utilizar novas tecnologias para o gerenciamento das informações;
- Elaborar programas para incentivar as práticas de leitura, bem como a releitura através
da escrita e a promoção de eventos para divulgação;
- Disseminar a informação no intuito de divulgar novas fontes de informação e dar suporte
aos pesquisadores para o fomento do ensino, a pesquisa e a extensão;
- Promover os centros de informações, através de marketing de serviços;
- Desenvolver as atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, dirigir,
assessorar, prestar consultoria, realizar perícias e emitir laudos técnicos e pareceres para
repositórios documentais;
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- Responder as demandas sociais de informação produzidas pelas transformações
tecnológicas que caracterizam o mundo contemporâneo, através do serviço de referência;
- Promover educação de usuários da informação para garantir a integridade dos
documentos, implantando políticas de conservação preventiva para acervos históricos, nos
diversos suportes, originados no decorrer da história;
- Prestar

consultoria

através

de

informação

tecnológica

contribuindo

para

o

desenvolvimento da sociedade.
Várias reformulações curriculares ocorreram no intuito de responder a uma grande
demanda informacional, evidenciando a necessidade de um profissional com um perfil de agente
cultural, um profissional mediador entre o sujeito e a informação, para intervir na organização
das informações junto aos centros de informação e documentação das mais diversificadas
abordagens e áreas de atuação.
Pode-se concluir que o profissional da informação deve atuar com uma visão centrada no
ser humano como um sistema aberto, participativo, com corresponsabilidades, voltado para
interação com o meio externo apresentando características de administração estratégica,
exercendo controle sobre resultados, trabalhando em equipe de forma compartilhada, capacitando
e avaliando a informação, uma visão sistêmica da realidade, ampliando e inovando a capacidade
organizacional de sua unidade de informação.
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6 ESTRUTURA CURRICULAR

A seguir, serão apresentados os conteúdos e a forma de estruturação do Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Biblioteconomia (Bacharelado) - modalidade de
Educação a Distância, com destaque especial aos processos de estágios curriculares, à iniciação
científica e às atividades curriculares complementares.
Os conteúdos selecionados e traduzidos na forma de componentes curriculares
obrigatórios para os estudantes do Curso de Graduação em Biblioteconomia (Bacharelado) modalidade de Educação a Distância relacionam-se aos princípios, objetivos do curso e ao perfil
desejado do egresso, em consonância com os objetivos e orientações da Unochapecó,
regulamentados no Manual de Normas e Procedimentos Acadêmicos. Segundo este documento, a
flexibilidade das formas de integralização curricular pode ser traduzida para além dos
componentes curriculares obrigatórios, englobando Estágios, Trabalho de Conclusão de Curso e
Atividades Curriculares Complementares. Além de demais momentos de ampliação e discussão
do processo de ensino-aprendizagem, contemplados no regulamento das Atividades Curriculares
Complementares.
Destacam-se, aqui, os Estágios Supervisionados Obrigatórios e a modalidade de iniciação
à pesquisa, efetivada através da elaboração de um projeto de pesquisa, como um dos requisitos
para a qualificação teórico-metodológica dos egressos do curso. Salienta-se que tal projeto pode
se efetivar a partir de questões levantadas no ensino da Biblioteconomia. O projeto de pesquisa
tem como pressuposto o princípio de articulação entre o ensino e a pesquisa, o que contribui para
uma melhor qualificação dos futuros profissionais da informação. O componente curricular de
Projeto de Pesquisa I possibilitará a elaboração do projeto de pesquisa. Para o desenvolvimento
da pesquisa tem-se o componente curricular de Projeto de Pesquisa II, que dará subsídios para a
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, outro componente que possibilitará a
organização dos resultados.
Durante a realização da pesquisa o estudante contará com um(a) orientador(a) para
elaboração e desenvolvimento do seu projeto. O projeto de pesquisa deverá ser desenvolvido
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conforme as linhas de pesquisa do curso e da Área de Ciências Humanas e Jurídicas,
fundamentado teoricamente e com explicitação nas Normas da ABNT.
As Atividades Curriculares Complementares – ACCs perfazem 10 créditos (200 horas).
Cabe lembrar que a matriz curricular proposta no curso apresenta várias formas de composição
desses estudos e práticas independentes, asseguradas pelo Regulamento Geral das Atividades
Curriculares Complementares da Unochapecó e do Regulamento das Atividades Curriculares
Complementares do Curso de Graduação em Biblioteconomia (Bacharelado) - modalidade de
Educação a Distância (documento anexo).
O Componente Curricular Estágio Supervisionado está de acordo com a Resolução N.
02/CES/2007, no parágrafo único do Artigo 1º, que prevê, aos cursos de bacharelado, estágios e
ACCs não superior a 20% da carga horária total do curso. O estágio curricular obrigatório será
desenvolvido em dois componentes curriculares: Estágio Supervisionado I (100 horas) e Estágio
Supervisionado II (100 horas), totalizando 200 horas, a serem ofertados no 6º e 7º período,
respectivamente.

6.1 Matriz Curricular

1º período

Nº
01
02
03
04
05
06

Código
607
705
802
802

Área
ACHJ
ACHJ
ACHJ
ACHJ

Componente Curricular
Introdução à
Biblioteconomia
História do Livro e das
Bibliotecas
Leitura e Produção de
Textos
Inglês Aplicado a
Biblioteconomia

Cr
.

C/H

02

40

03

60

02

40

03

60

803

ACHJ

História da Arte

02

40

102

ACHJ

Estatística Descritiva

02

40

14

280

Subtotal

Pré
Req
uis
ito
s
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2º período

Nº
07
08
09
10
11
12
13

Código
103
607

Área
ACHJ
ACHJ

Componente Curricular
Tecnologia da Informação
I
Gestão de Unidades de
Informação

Cr
.

C/H

03

60

03

60

ACHJ

Iniciação Científica

02

40

ACHJ

Representação Descritiva
I

04

80

708

ACHJ

Informação e Sociedade

02

40

701

ACHJ

Lógica

02

40

ACHJ

Fundamentos da Educação
Especial

02

40

18

360

701
607

708

Subtotal

Pré
Req
uis
ito
s

3º período

Nº
17
15
16
17
18
19

Código
703
103
607
607
607
802

Área
ACHJ
ACHJ
ACHJ

Componente Curricular
Sociedade e
Desenvolvimento Humano
Tecnologia da Informação
II
Métodos e técnicas de
pesquisa

ACHJ

Representação Temática I

ACHJ

Representação Descritiva
II
Literatura InfantoJuvenil

ACHJ

Subtotal

Cr
.

C/H

02

40

03

60

03

60

04

80

04

80

02

40

18

360

Pré
Req
uis
ito
s

07

10

4º período

Nº

Código

Área

Componente Curricular

Cr
.

C/H

Pré
Req
uis
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s
20
21
22
23
24
25

607
607
103
607
607
607

ACHJ
ACHJ
ACHJ

Representação Temática
II
Organização de
bibliotecas
Informatização de
Unidades de Informação

ACHJ

Linguagem Documentária I

ACHJ

Fontes de Informação
Bibliográfica
Representação Descritiva
III

ACHJ

Subtotal

04

80

03

60

03

60

02

40

03

60

03

60

18

360

17

18

5º período

Nº

Código

26

708

27

607

Área
ACHJ

Componente Curricular

Cr

C/H

Pré
Req
uis
ito
s

Estudo de Usuário

02

40

07

ACHJ

Representação Temática
III
Formação e
Desenvolvimento de
Coleções
Bibliotecas Pública e
Escolar

04

80

02

40

02

40

03

60

03

60

2,25

45

18,25

365

ACHJ
607
28
29
30
31

607
607
607

ACHJ
ACHJ

Serviço de Referência

ACHJ

Linguagem Documentária
II
Laboratório de
Conservação e
Restauração de
Documentos

ACHJ
607
32

Subtotal

20

6º período

Nº

Código

Área

Componente Curricular

Cr
.

C/H

Pré
Req
uis
ito
s
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ACHJ
33

607
ACHJ
607

34
35
36
37
38

Planejamento
Bibliotecário

03

60

Bibliotecas
Universitárias e
Especializadas

02

40

08

607

ACHJ

Periódicos e Seriados

02

40

607

ACHJ

Informação para empresas

02

40

ACHJ

Documentação e
Arquivística

03

60

Projeto de Pesquisa I

04

80

Estágio Supervisionado I

05

100

21

420

607
607

ACHJ

25

ACHJ
39

607

Subtotal

09
01
ao
32

7º período

Nº
40
41
42

Código
600
607
607

Área
ACHJ
ACHJ

45

Cr
.

C/H

02

40

05

100

ACHJ

Projeto de Pesquisa II

02

40

ACHJ

Tópicos Especiais: Ética
Profissional

01

20

ACHJ

Tópicos Integradores

02

40

ACHJ

Eletiva

02

40

Subtotal

14

280

43
44

Componente Curricular
Marketing em
Biblioteconomia
Estágio Supervisionado
II

Pré
Req
uis
ito
s

39
38

Subtotal

121,25

2.425

Atividade Curricular Complementar
TOTAL GERAL (componentes obrigatórios e
optativos)

10

200

131,25

2.625

Total de créditos e horas por modalidade
MODALIDADE

CRÉDITOS

CARGA
HORÁRIA
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Componentes Curriculares
Estágios
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) –
Projetos de Pesquisa I e II
Atividades Curriculares Complementares
TOTAL

105,25
10

2.105
200

06

120

10
131,25

200
2.625

Rol de Disciplina Eletivas:
Cr.

C/H

Sociologia

Componente Curricular

02

40

Libras

02

40

Biblioteca Digital

02

40

Biblioteca Virtual

02

40

Seminário de Pesquisa

02

40

Seminário de Extensão

02

40

6.2 Processo Pedagógico
O processo pedagógico é composto por um conjunto de ações, práticas, intervenções,
escolhas, procedimentos e principalmente, pela relação entre sujeitos epistêmicos e objetos de
conhecimento. Perpassa, portanto, pela elaboração do planejamento pedagógico que está
relacionado com a escolha e definição de conteúdos, procedimentos, atividades, recursos
didáticos, estratégias de ensino, instrumentos de avaliação, da metodologia de trabalho a ser
adotada, bem como concepção de ensino e aprendizagem do curso.
A oferta do curso de graduação em Biblioteconomia na modalidade de EaD faz parte de
um processo que envolve contínuas avaliações. Esse processo deve levar em conta a garantia da
qualidade da aula universitária, articulando-a com a pesquisa e extensão. A sua implantação será
constantemente acompanhada, levando-se em consideração o perfil do egresso desejado e a
proposta do curso.
A metodologia aplicada ao Curso de Graduação em Biblioteconomia (Bacharelado) modalidade de Educação a Distância está fundamentada na missão e nos objetivos do curso, e
13
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busca a atualização através do acompanhamento das necessidades mercadológicas, no que tange
ao perfil do profissional desejado.
Com base em processos didáticos avançados, promovendo o inter-relacionamento entre os
métodos e as teorias existentes, proporcionando aos estudantes, a análise e reflexão entre os
métodos teóricos e a prática aplicada no cotidiano, possibilitando que o mesmo visualize os
diferentes cenários de atuação.
As exigências do mundo atual, a dinâmica das interações sociais e os desafios das
mudanças nos padrões organizacionais, tornam imprescindível a formação de um profissional
versátil e empreendedor. O curso de graduação em Biblioteconomia da Unochapecó foi então
concebido de forma a acompanhar esta dinamicidade e mobilidade que caracterizam o mundo
moderno, buscando garantir:
- A inclusão de disciplinas que retratem a realidade da área de atuação;
- Práticas educacionais subsidiadas por atividades complementares e práticas profissionais
através das disciplinas de Estágios;
- Atuação pedagógica que visa a assegurar a aprendizagem significativa de todos os
estudantes;
- Métodos e ações vinculados às experiências profissionais e especificidades próprias da
atividade de bibliotecário.
O processo metodológico conta com as atividades que serão desenvolvidas em sala de
aula/laboratórios específicos e com a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Dessa
forma, o estudante tem a oportunidade de construir e trabalhar suas habilidades e competências a
partir dos recursos oferecidos. Além disso, a aproximação com a futura profissão poderá ser feita
através de estágios obrigatórios e não obrigatórios, de forma que o estudante adquira maior
experiência e contato com a sua área de atuação. Os estágios não obrigatórios fazem parte das
Atividades Complementares Curriculares, que são organizadas por regulamento próprio.
Dois pontos são imprescindíveis na consecução e no sucesso do processo pedagógico e
metodológico:
- a implementação da formação de uma atitude proativa do estudante como participante
do processo ensino-aprendizagem;
14
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- o papel exercido pelo professor formador e pelos orientadores de aprendizagem, como
agente deste processo no sentido de instigá-lo e estimulá-lo, direcionando-o, questionando-o,
permitindo e exigindo-lhe ação.
Com a aprovação da RESOLUÇÃO N. 076/CONSUN/2013 que Aprova as diretrizes
institucionais para o processo de reestruturação acadêmica e administrativa da Unochapecó
instituiu-se o componente curricular de Tópicos Integradores que tem por objetivo a correção de
lacunas de aprendizagem em conteúdos específicos já ministrados anteriormente. Nesse sentido,
o curso pretende realizar a sua implementação, visando garantir ao estudante a possiblidade de
revisão de conteúdos que não foram suficientemente contemplados no decorrer dos semestres
anteriores, possibilitando, inclusive o aprendizado de temas atualizados relativos à área de
Biblioteconomia.

6.2.1 Metodologia de ensino
Este curso, na modalidade de EaD, disponibilizará de material didático através de meios
digitais e impressos. O estudante terá momentos de encontros de aprendizagem a distância e de
presença virtual através do uso de Ambiente Virtual de Aprendizagem. Nos encontros presencias
acontecerão debates, articulações teóricas, aulas práticas, avaliações. Nos momentos presencias
virtuais ocorrerão leituras, chats, fóruns de discussão e resoluções das atividades.
Os movimentos de ensino e de aprendizagem serão promovidos a partir de diferentes
materiais, espaços e tempos, caracterizando-se por um processo contínuo de comunicação
estudante-estudante, estudante-professor formador, estudante-orientador de aprendizagem,
orientador de aprendizagem-professores formadores, estudantes-suporte técnico, conforme
podemos perceber na descrição que segue dos materiais a serem utilizados no curso.
Procura-se, através da metodologia utilizada, aproximar o estudante ao perfil necessário à
sua área de atuação, envolvendo a incorporação de uma pedagogia fundamentada numa
concepção mais crítica das relações existentes entre educação, sociedade e trabalho, de maneira
que o Curso de graduação em Biblioteconomia na modalidade de EaD, possa:
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- Demonstrar que o processo de aquisição de conhecimento deve ser compreendido como
decorrência das trocas que o graduando estabelece na interação com o meio (natural, social e
cultural), cabendo ao professor o papel de mediador do processo, tendo em vista a assimilação
crítica e ativa de conteúdos significativos e atualizados.
- Assegurar ao corpo docente a autonomia e o controle de seu próprio processo de
trabalho, garantindo que o projeto pedagógico do curso seja cumprido.
- Utilizar uma abordagem que privilegie a sua dimensão crítica e criativa. O resgate da
dimensão humana é uma opção, na medida que possibilita a intervenção consciente no processo
produtivo, fortalecendo o exercício da cidadania.
Nesse sentido, o Colegiado de Curso, as Reuniões Pedagógicas, o Núcleo Docente
Estruturante do Curso – NDE1 e a participação discente serão espaços de atuação para a
implementação do projeto pedagógico e de planejamento do curso.

6.2.2 Processos e instrumentos de mediação e comunicação
Os instrumentos comunicacionais que podem ser utilizados no processo de mediação na
modalidade de EaD em cursos oferecidos pela Unochapecó, visando integrar e aproximar
estudantes e professores, são os seguintes:


Comunicação

entre

estudantes,

professores

formadores,

orientadores

de

aprendizagem e suporte técnico


Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)



Correio – Fax – Telefonia Gratuita



Material Didático



Sistema de atendimento ao estudante

1

Conforme Resolução 168/CONSUN/2009, NDE é um órgão consultivo, de apoio à coordenação na
gestão do curso, auxiliando na concepção, articulação e execução do PPC – Projeto Pedagógico do Cursos
de Graduação da Unochapecó.
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6.3 Processo de Avaliação
A qualificação do processo de ensino e aprendizagem no Curso de Graduação em
Biblioteconomia (Bacharelado) - modalidade de Educação a Distância, está sob a égide de um
permanente e conciso processo de avaliação interna e externa, estruturado por um conjunto de
instrumentos que possibilitam a mensuração quantitativa e qualitativa das três dimensões,
definidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) e Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que perpassam a formação acadêmica:
Organização Didático-Pedagógica; Corpo Docente e Infraestrutura, através da atuação e
trabalhos da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó e Avaliação Externa
realizada pelo Conselho Estadual de Educação, instituído pela Lei n. 2.975, de 18 de dezembro de
1961, que consiste em um órgão normativo-jurisdicional, consultivo e de assessoramento
superior, com sede na capital do Estado e jurisdição em todo o Estado, vinculado à Secretaria de
Estado da Educação e que tem por finalidade deliberar sobre matéria relacionada com a educação
e o ensino, na forma da legislação pertinente.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó foi instituída em 2005 pela
Portaria nº. 027/2005, considerando os termos da Lei n. 10861 de 14 de abril de 2004 que institui
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A Comissão Própria de
Avaliação (CPA) da Unochapecó, responsável pela coordenação do processo de auto avaliação da
instituição, tem como objetivos: coordenar os processos de avaliação da Unochapecó, visando o
respeito aos princípios e a consecução das diretrizes institucionais; sistematizar e disponibilizar
informações e fomentar e consolidar uma cultura de avaliação universitária.
Na Unochapecó, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pela condução
dos processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de prestação das
informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), obedecendo às diretrizes mencionadas na Lei n. 10861 de 14 de abril de 2004 (que
institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Os processos de
avaliação conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) subsidiam o credenciamento e
recredenciamento da Unochapecó, bem como o reconhecimento e renovação de reconhecimento
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de seus cursos de graduação oferecidos. Uma das competências da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) é elaborar o relatório de auto avaliação institucional com base nas 10
dimensões que constam no SINAES, que são:
I- A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que explicita a missão e
caracteriza o Plano de Desenvolvimento Institucional;
II- Política para o ensino, pesquisa e extensão, que consiste na dimensão mais complexa,
que descreve a proposta e concepção curricular, a organização didático-pedagógica, prática e
formação docente, ensino de graduação e pós-graduação, relevância social e científica das
pesquisas, práticas institucionais de pesquisa, grupos de pesquisa, concepção e atividades de
extensão;
III- A responsabilidade social da Instituição, que caracteriza atividades com impacto no
desenvolvimento regional e nacional, descreve a relação com setores público, privado com o
mercado de trabalho, além de instituições sociais, culturais, etc.;
IV- A comunicação com a sociedade, que descreve os meios de comunicação internos e
externos, e caracteriza a imagem pública da Instituição de Ensino Superior (IES);
V- As políticas de pessoal e de carreiras, que detalham os processos de capacitação de
pessoal e os planos de carreira, além do clima institucional (relações interpessoais etc.);
VI- Organização e gestão da instituição, que descreve o Plano de Desenvolvimento
Institucional, os órgãos colegiados, os modos de participação na gestão e tomada de decisões;
VII- Infraestrutura física, que descreve desde as salas de aula até laboratórios e
equipamentos, tendo como pano de fundo o ensino, a pesquisa e a extensão;
VIII- Planejamento e avaliação, que descreve os procedimentos de avaliação e
acompanhamento pela Comissão Própria de Avaliação (órgão criado pela Lei do SINAES, em
seu Artigo 11, cuja principal função é coordenar o processo de autoavaliação nas instituições de
ensino superior);
IX- Política de atendimento aos estudantes, que descreve o acompanhamento pedagógico,
critérios de seleção, participação em atividades universitárias (bolsas, estágios, iniciação
científica), atendimento de estudantes, acompanhamento de egressos etc;
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X- Sustentabilidade financeira, que descreve as políticas de captação e aplicação de
recursos, controle de despesas e investimentos etc.
Os processos de avaliação perpassam, portanto, pela avaliação permanente do do ensino e
aprendizagem no curso que envolve docentes e estudantes e um conjunto de espaços, ações e
políticas institucionais que fundamentam a formação acadêmica. Deste modo, a avaliação dar-seá no contexto das três dimensões abaixo:
6.3.1 Avaliação do Curso
O processo de avaliação do Curso terá como parâmetro os preceitos dispostos na LEI No
10.861, de 14 de abril de 2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) e na Resolução 100/CEE/SC de 22 de novembro de 2011, do Conselho
Estadual de Educação que fixa normas para o funcionamento da Educação Superior no Sistema
Estadual de Ensino de Santa Catarina. O mecanismo institucional utilizado para efetuar o
processo de avaliação do Curso consiste na aplicação dos instrumentos da Comissão Própria de
Avaliação (CPA) que almejam mensurar indicadores de qualidade do Curso, bem como suas
fragilidades e potencialidades.
A avaliação do Curso também será efetuada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) que
tem como uma de suas atribuições à avaliação das distintas dimensões que o constituem
(Dimensão Didático-pedagógica; Corpo Docente e Infraestrutura), bem como de qualificar a
proposta de formação deste.
Estes mecanismos derivam da política institucional de avaliação, que tem como princípio
a continuidade e permanência dos processos avaliativos.

6.3.2 Avaliação dos Docentes
A execução do processo de avaliação do corpo docente do curso orienta-se pelo disposto
na Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação e Sequencial e no Regulamento da Comissão
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Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó, bem como nas dimensões e normativas do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
Esta será efetuada a partir da aplicação de instrumentos de avaliação da Comissão Própria
de Avaliação (CPA), que possibilitarão a identificação do perfil dos docentes em relação à
formação acadêmica e experiência profissional, compromisso com o processo de ensino e
aprendizagem, pesquisa e extensão e com os princípios e diretrizes da Unochapecó.
Os principais aspectos de avaliação do corpo docente consistem em
- Domínio Didático- Pedagógico;
- Domínio Teórico-Metodológico;
- Planejamento das aulas e bom aproveitamento do tempo em sala de aula;
- Domínio de conteúdo;
- Comunicação clara, que facilita o entendimento e compreensão por parte do estudante;
- Empenho para que haja aprendizagem, avanços cognitivos, formação conceitual e
superação de níveis de desenvolvimento;
- Boa relação com os estudantes, criando clima agradável na sala de aula;
- Organização de aulas dinâmicas que estimulem profícuas discussões teóricas e práticas;
- Capacidade de articular teoria e prática;
- Postura investigativa;
- Domínio e utilização de ferramentas tecnológicas no processo de ensino e
aprendizagem;
- Método de avaliação condizente com o Projeto Pedagógico do Curso;
- Postura moral e ética;
- Pontualidade e comprometimento com o processo de ensino e aprendizagem.
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) também contribuirá neste processo através do
acompanhamento das atividades docentes, auxiliando também, na definição de formas e
estratégias de avaliação do corpo docente vinculado ao curso.
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6.3.3 Avaliação dos Estudantes
O processo de avaliação dos estudantes pauta-se nos preceitos dispostos no Manual de
Normas e Procedimentos Acadêmicos da Unochapecó. A avaliação do desempenho acadêmico
no curso será efetuada por componente curricular, tendo como parâmetro critérios de assiduidade
e aproveitamento que consiste no desenvolvimento de estudos e nos avanços cognitivos obtidos
pelo estudante no decorrer do curso. Outro princípio norteador da avaliação dos estudantes
perpassará pelo desenvolvimento das formas de pensamento político, social, cultural e científico,
este último vinculado à compreensão dos modos de fazer ciência.
Os

procedimentos

e

conceitos/notas

de

avaliação

estão

regulamentados

institucionalmente no Manual supracitado e a principal ferramenta para organização destes
consiste no Plano de Ensino, entendido como um instrumento de planejamento e comunicação da
instituição entre o docente e o estudante, elaborado de acordo com o Projeto Pedagógico do
curso.

6.4 Perfil Docente, Competências e Habilidades e Processo de Qualificação

6.4.1 Perfil do docente institucional
Conforme definido pela Política e Diretrizes para Ensino de Graduação e Sequencial
(Resolução 164/CONSUN/2010, 2010, p. 25-26) o corpo docente da Unochapecó, deverá:
- Dominar e manter atualizados os conceitos de sua área de conhecimento, relacionandoos aos fatos e tendências;
- Apropriar-se de conhecimentos didático-pedagógicos que possibilitam refletir e
compreender o processo de aprendizagem;
- Compreender o espaço em que atua e a natureza do seu trabalho, ou seja, perceber que a
sala de aula não está isolada de um contexto socioeconômico e cultural e que o estudante faz
parte de um contexto maior;
- Compreender o sentido e o objetivo do componente curricular no qual atua;
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- Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso em que o componente curricular está inserido,
o ementário, as razões para a presença de cada componente curricular e no curso e as expectativas
acerca do componente na formação profissional;
- Articular o componente curricular ao mundo da produção e com o que está sendo
pesquisado e publicado na área;
- Planejar adequadamente o trabalho pedagógico, garantindo a consistência do programa
de aprendizagem/plano de ensino, de modo a transformá-lo numa ferramenta de trabalho;
- Avaliar o trabalho desenvolvido e seus resultados, tomando as decisões necessárias,
indicadas pela avaliação, em vista a garantir a concretização dos objetivos estabelecidos;
- Compreender que a docência implica em estar comprometido com a aprendizagem dos
estudantes, com sua construção como pessoa, não buscando apenas habilidades técnicas;
- Demonstrar saberes atitudinais, destacando-se: pontualidade, coerência entre festo e
discurso, justiça e equidade, respeito ao saber e à pessoa do educando, atenção às suas
dificuldades e potencialidades;
- Trabalhar de forma coletiva e interdisciplinar;
- Dominar as novas tecnologias e conduzir as aulas de forma a propiciar o protagonismo,
a conectividade e a interatividade dos estudantes;
- Reconhecer a pluralidade cultural da comunidade onde atua e assumir a diversidade nos
seus múltiplos aspectos;
- Incorporar a postura investigativa;
- Participar efetivamente da capacitação pedagógica organizada pela universidade.

6.4.2 Perfil docente do Curso de Graduação em Biblioteconomia (Bacharelado) - modalidade de
Educação a Distância
Face à complexidade e à interatividade, característica do mundo contemporâneo,
apresentam-se as principais competências e habilidades profissionais e pessoais necessárias ao
docente para a formação do profissional egresso do Curso.
- Formular e gerenciar projetos, produtos e serviços de informação.
- Dirigir, administrar, organizar e coordenar unidades, sistemas e serviços de informação.
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- Aplicar técnicas de marketing, liderança e de relações públicas.
- Assessorar no planejamento de recursos econômico-financeiros de unidades, serviços e
sistemas de informação, utilizando modelos comerciais e administrativos apropriados para
comunicar à administração superior a importância dos serviços de informação.
- Desenvolver e gerir serviços de informação convenientes, acessíveis e efetivos, baseados
no custo e alinhados com a direção estratégica da organização.
- Elaborar produtos de informação, com base em um conhecimento especializado do
conteúdo dos recursos de informação, inclusive habilidade de avaliá-los e filtrá-los criticamente.
- Identificar, criar, avaliar e compartilhar recursos, produtos, serviços e processos
informacionais.
- Selecionar, avaliar e utilizar recursos automatizados apropriados para adquirir, organizar
e disseminar informação em unidades, serviços e sistemas de informação.
- Planejar e executar estudos de usuários e formação de usuários da informação.
- Prover instrução e apoio aos usuários das unidades, sistemas e serviços de informação.
- Avaliar as necessidades, os projetos, os serviços e produtos informativos de valor
agregado para atender às necessidades identificadas dos usuários e à demanda social.
- Ter conhecimento especializado do ambiente de negócios da informação.
- Selecionar, avaliar, representar, organizar e difundir a informação gravada em qualquer
meio para os usuários de unidades, serviços e sistemas de informação.
- Dominar a lógica do sistema de indexação.
- Conhecer sistemas de classificação das fontes de informação; acesso, recuperação e
análise e proteção da informação.
- Assessorar a avaliação de coleções bibliográfico-documentais.
- Utilizar e disseminar fontes, produtos e recursos de informação de quaisquer naturezas.
- Planejar, coordenar e avaliar a preservação e a conservação dos materiais armazenados
nas unidades de informação.
- Planejar, constituir e utilizar redes globais de informação.
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- Ter embasamento teórico e prático sobre o funcionamento das organizações virtuais de
informação.
- Avaliar os resultados do uso da informação e investigar as soluções dos problemas
relacionados ao trabalho com a informação.
- Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, transferência e uso da
informação.
- Promover uma atitude crítica e criativa a respeito das resoluções de problemas e
questões de informação.
- Fomentar atitudes abertas e interativas com os diversos atores sociais.
- Utilizar as metalinguagens pertinentes.
- Desenvolver ações expositivas, visando à extroversão dos acervos sob sua
responsabilidade.
- Refletir criticamente sobre sua prática profissional e estar dedicado ao aprendizado
permanente e à planificação de sua carreira.
- Estar dedicado à excelência do serviço.
- Buscar desafios e encontrar novas oportunidades dentro e fora dos serviços, unidades e
sistemas de informação.
- Buscar associações e alianças.
- Criar um ambiente de respeito mútuo e confiança.
- Ter habilidades efetivas de comunicação.
- Trabalhar bem com os outros e em equipe.
O processo de qualificação dos professores formadores está associado ao planejamento de
formação continuada desenvolvido pela Divisão de Apoio Docente – DAD, com atividades
desenvolvidas pelo Programa de Formação Continuada - Ciclo de Estudos de Docência no ensino
superior, dentre outras ações articuladas pela Diretoria de Ensino e Vice-Reitoria de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Universidade.
Considerando ser um novo curso a ser implantado pela Universidade, requer-se, em seu
início, um processo de acompanhamento e estudo diagnóstico junto a equipe de professores,
visando a identificar possíveis fragilidades no processo de ensino e aprendizagem dos educandos.
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