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1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO1 

 

 A Universidade Federal de Mato Grosso, com sede e foro em Cuiabá, Instituição pública de 
ensino superior, mantida pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, foi criada 
pela Lei 5.647, de 10 de dezembro de 1970, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) sob o nº 33004540001-00, situada à Av Fernando Correa da Costa s/nº - Coxipó - Cuiabá/MT 
e tem por objetivo promover o ensino, a pesquisa e a extensão nos diferentes ramos do conhecimento, 
bem como a divulgação científica, técnica e cultural. 

 A sociedade mato-grossense, desde o início do século XX, vinha requerendo a implantação do 
ensino superior no Estado. Em 1934, foi criada a Faculdade de Direito cujo funcionamento só se deu 
em 1956. Essa primeira fase estendeu-se por mais de dez anos até a formação do Instituto de Ciências 
e Letras de Cuiabá. 

 Os anos setenta constituíram-se num marco do ensino universitário em Mato Grosso, com a 
fundação da Universidade Federal, através da Lei N° 5.647, de 10 de dezembro de 1970. A expansão 
da UFMT deu-se de forma gradativa. Os primeiros anos foram marcados pela implantação e 
construção da estrutura física do campus de Cuiabá e a criação de seus primeiros centros: Ciências 
Sociais, Ciências Exatas e Tecnológicas, Ciências Agrárias e Ciências Biológicas. 

 Nas décadas de oitenta e noventa, paralelamente à expansão do campus de Cuiabá, a 
Universidade Federal implantou o Hospital Universitário Júlio Muller e iniciou o processo de 
interiorização do ensino superior. Foram criados os câmpus de Rondonópolis, do Médio Araguaia e de 
Sinop. A UFMT buscou, ainda, interiorizar as ações de ensino, pesquisa e extensão em todo o Estado, 
mediante a oferta de cursos na modalidade a Distância, atingindo mais de 80 municípios, alguns 
distantes mais de 800 km de Cuiabá. Recentemente, conforme consta na Resolução 011/2012 do 
Conselho Diretor da UFMT, foi estruturado o Campus de Várzea Grande. 

 Ao longo de sua existência, a UFMT tornou-se referência em ensino, pesquisa e extensão na 
região, voltada para a construção do desenvolvimento sustentável, através de formas inovadoras de 
articulação das potencialidades humanas, centrada na cooperação e na sinergia. 

 Assim, a UFMT busca contribuir significativamente para o desenvolvimento regional, com 
base na interlocução permanente com a sociedade mato-grossense, concebendo-se como elemento 
constitutivo dos 10 processos de construção de uma identidade social. Essa concepção exige, como 
condição, uma produção de conhecimento inovador e crítico, o que pressupõe respeito à diversidade e 
ao pluralismo, sobretudo o empenho na luta pela redefinição e afirmação da autonomia universitária. 

 Neste contexto, os problemas sociais, econômicos, culturais, educacionais e ambientais da 
região em que se insere a UFMT, assim como a busca permanente pela inovação tecnológica, devem 
ser parte de suas temáticas de estudo e investigação, como objeto de diagnóstico, proposição e 
desenvolvimento. 

 Parcerias e convênios com entidades públicas e privadas, visando à prestação de serviços e 
cooperação técnico-científica, demonstram o esforço da UFMT em propiciar respostas às aspirações 
da sociedade, ampliando e consolidando a necessária integração com a comunidade externa. Desta 
forma, a UFMT mantém diversos setores através os quais colocam em prática os objetivos de servir a 
população, quais sejam: Hospital Universitário Júlio Müller, Biblioteca Central em Cuiabá e nos 
demais campi, Editora Universitária, TV Universidade - Canal 2, Centro de Saúde Escola do Grande 
Terceiro, Teatro Universitário, Coral, Orquestra Sinfônica Universitária, Cine Clube Coxiponés, 
Museu de Arte e Cultura Popular, Museu. Rondon, Zoológico, Ateliê Livre de Artes Plásticas, 
Fazenda Experimental de Santo Antônio do Leverger, Casa do Estudante, Restaurante Universitário e 
Escolas de Iniciação Desportiva, além de núcleos de pesquisa e extensão que desenvolvem projetos de 
interesse comunitário. 
                                                           
1 Redigido com a colaboração das informações contidas no Plano de Desenvolvimento institucional da UFMT 
2013/2018 (UFMT, 2013). 
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 A UFMT proporciona a seus alunos assistência de natureza social, médica, cultural, artística, 
desportiva e profissional através de bolsas: Atividade, Extensão, Moradia, Iniciação Científica, e 
programas: Eventos Estudantis, Cultural, Monitoria, Apoio Psico-pedagógico, Estágio Extracurricular, 
Assistência Médica e Estudante Convênio-Graduação. 

 No âmbito da cooperação internacional, a UFMT mantém intercâmbio com instituições de 
vários países, especialmente em pesquisa científica e com programas de pós-graduação, dentre os 
quais no Canadá, EUA, França, Bolívia, Chile, Espanha, Cuba, Alemanha, Inglaterra, além de 
participar de organismos internacionais como: UNAMAZ - Associação de Universidades Amazônicas, 
OUI - Organização Universitária Interamericana, CREAD - Consórcio Rede de Ensino à Distância, 
UDUAL - União de Universidades. 

 

 

1.1 Missão da UFMT 

 

MISSÃO 

 De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2018 a UFMT tem por missão 
“Formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir conhecimentos e inovações 
tecnológicas e científicas que contribuam significativamente para o desenvolvimento regional e 
nacional”. 

 

VISÃO DE FUTURO 

 Tornar-se referência nacional e internacional como instituição multicampi de qualidade 
acadêmica, consolidando-se como marco de referência para o Desenvolvimento sustentável da região 
central da América do Sul, na confluência da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. 

 

PRINCÍPIOS 

 Nesse sentido os princípios norteadores do Plano de Desenvolvimento Institucional são: 

- Ética e democracia; 

- Formação crítica e qualidade acadêmica; 

- Autonomia institucional e compromisso social; 

- Inclusão e pluralidade; 

- Interação e articulação com a sociedade; 

- Inovação acadêmica e administrativa; 

- Sustentabilidade das ações; 

- Gestão democrática e transparente. 
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1.2 Estratégias Institucionais (2013-2018) 

 

 Frente aos seus princípios institucionais, visão de futuro e missão, a Universidade Federal de 
Mato Grosso estabeleceu para o Plano de Desenvolvimento Institucional 2013 – 2018 as seguintes 
políticas estruturantes: 

a) Buscar maior qualidade e a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 

b) Ampliar as relações com a sociedade para melhor contribuir com o desenvolvimento 
regional sustentável. 

c) Modernizar sistema de gestão e avaliação com vistas a melhores resultados 
administrativos e acadêmicos;  

d) Promover a melhoria da ambiência universitária; 

e) Fortalecer a comunicação institucional de forma integrada e articulada com o sistema 
de comunicação social; 

f) Ampliar quantitativa e qualitativamente as ações no âmbito da saúde.  

g) Fortalecer a universidade multicampus; 

 

 As prioridades expressas nas políticas estruturantes visam referenciar a construção de 
diretrizes, metas e estratégias para cada uma das políticas sobre as quais incidirão a concentração dos 
esforços institucionais.  

As estratégias, que devem ser continuamente reavaliadas, compreendem as linhas de ação mais 
relevantes a serem desenvolvidas no período considerado, bem como suas metas correspondentes, as 
quais estão diretamente ligadas ao grau de participação e comprometimento de todos os segmentos da 
Universidade.  

 

 

1.3 Estrutura Organizacional  

 

 A UFMT, de natureza eminentemente pública, volta-se à necessidade da região mato-grossense, 
por meio de sua sede central e de seus campi situados em Várzea Grande, Rondonópolis, Pontal 
Araguaia e Sinop, priorizando como eixo das suas ações a articulação com a sociedade, o 
desenvolvimento regional, o compromisso com a qualidade acadêmica, o aprimoramento da gestão e o 
desenvolvimento de uma ambiência universitária. Sua estrutura organizacional é apresentada a seguir. 

 

UNIDADES ACADÊMICAS – INSTITUTOS E FACULDADES 

 De acordo com os preceitos estatutários da UFMT, os Institutos e Faculdades são unidades 
acadêmicas compostas por Departamentos, que correspondem às áreas de conhecimento de sua 
competência, com as seguintes características: 

a) - Institutos: têm as atribuições de planejar, executar e avaliar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, dando ênfase ao campo das ciências básicas; e 

b) - Faculdades: suas atribuições são planejar, executar e avaliar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, dando ênfase ao campo das ciências aplicadas. 
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ÓRGÃOS DELIBERATIVOS 

 Conselho Universitário – CONSUNI - O Conselho Universitário delibera sobre matéria 
administrativa, econômica, financeira e de desenvolvimento de pessoal, com as exceções daquelas sob 
o âmbito do CONSEPE e dentro do que dispuser o Regimento Geral ou Resoluções dos Conselhos 
Superiores. 

 Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE - O CONSEPE é última instância de 
deliberação para recursos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, nos termos da legislação vigente, e 
delibera sobre matéria acadêmica, científica, tecnológica, cultural e artística, assim como, 
especificamente, sobre: criação, expansão, modificação e extinção de cursos; ampliação e diminuição 
de vagas; elaboração da programação dos cursos; programação das pesquisas e atividades de extensão; 
contratação e dispensa de professor; planos de carreira docente. 

 Conselho Diretor – CD - O Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato 
Grosso tem por objetivo exercer a administração da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e 
a supervisão da Universidade. 

 

ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 

 Auditoria Interna - Essa unidade tem por objetivo verificar os controles internos da Instituição 
quanto à sua adequação e eficácia, bem como observar seus procedimentos na identificação e 
prevenção de falhas e irregularidades, garantindo, assim, a legalidade, a legitimidade e a 
economicidade do gasto público. Além disso, deve assessorar os gestores da UFMT no 
acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o nível de execução das 
metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento. 

 Procuradoria Federal junto à UFMT / PGF -  É órgão vinculado à Procuradoria Geral 
Federal / Advocacia Geral da União junto à UFMT, cuja finalidade é, por um lado, prestar 
assessoramento por meio da emissão de análise e parecer quanto a processos administrativos e, por 
outro, prestar orientação e dar encaminhamento jurídico em relação a processos contenciosos. 

 

ÓRGÃOS EXECUTIVOS 

 Reitoria - É o órgão executivo central, dirigido pelo Reitor, que coordena e articula todas as 
atividades acadêmicas e administrativas da Universidade, representando a UFMT junto às instâncias 
externas, nacionais e internacionais – governamentais, não-governamentais, entidades educacionais, 
científicas e políticas. As unidades que assessoram diretamente o Reitor são as seguintes: Gabinete 
(chefia e assessorias), Cerimonial e Coordenação de Comunicação Social. 

 Vice-Reitoria - Seu dirigente substitui o Reitor em caso de impedimento e faltas, assumindo e 
concluindo o mandato, em caso de vacância. Assume ainda outras atribuições de caráter executivo 
conforme delegação do dirigente máximo da instituição. Sob sua gestão e supervisão encontram-se as 
seguintes coordenações e órgãos suplementares: Assistência e Benefícios ao Servidor; Cultura; 
Biblioteca Central; Editora Universitária; Hospital Universitário Júlio Müller e Hospital Veterinário. 

 PROEG - Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - Exerce as funções de coordenar e 
supervisionar as atividades do sistema de ensino de graduação e de administração acadêmica. Além 
disso, é responsável pelo processo seletivo de acesso ao ensino de graduação, pelo sistema de registro 
acadêmico, emissão e registro de diplomas. Coordena o processo de elaboração e revisão dos projetos 
políticos-pedagógicos, visando sua adequação às diretrizes curriculares vigentes. Acompanha e 
supervisiona os seguintes programas: bolsa-monitoria; educação tutorial; mobilidade acadêmica 
nacional e internacional; estágios curriculares. Sua estrutura é composta pelas seguintes coordenações: 
Exames Vestibulares; Ensino de Graduação; e Administração Escolar. 

 PROPeq - Pró-Reitoria de Pesquisa -  É a unidade da administração superior responsável 
pela coordenação, incentivo e supervisão das atividades de pesquisa, e tem como missão fomentar a 
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produção de conhecimento em todas as áreas do saber, através das articulações: interna, com os grupos 
de pesquisa, e externa com as agências de fomento. Para o acompanhamento e supervisão das 
atividades sua estrutura conta com a Coordenação de Apoio à Pesquisa. 

 PROPG - Pró-Reitoria de Pós-Graduação -  A PROPG é o órgão responsável pelo 
planejamento e execução das atividades relativas à pós-graduação na UFMT, no que se refere ao 
oferecimento de cursos lato sensu e stricto sensu, à articulação com agências de fomento à 
capacitação, além do acompanhamento dos programas e projetos nesse nível de ensino. É também 
responsável pela coordenação dos procedimentos de capacitação de docentes e servidores técnico-
administrativos no país e no exterior. Em sua estrutura tem como unidade de assessoramento e 
acompanhamento a Coordenação de Pós-Graduação. 

 PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento -  É o órgão que tem por finalidade implementar 
o planejamento e a execução de ações relacionadas à elaboração da proposta orçamentária e do 
orçamento de custo. Compete ainda à esta Pró-Reitoria assessorar as unidades acadêmicas e 
administrativas no controle e execução dos convênios firmados com a UFMT, planejar e implantar 
política de informatização da UFMT, elaborar projetos e promover a realização e fiscalização de 
obras, reformas e serviços de engenharia, manter de forma organizada as informações e dados 
acadêmicos e administrativos para disponibilizar à comunidade interna e externa. Em sua composição 
estão as seguintes Coordenações: de Processamento de Dados; de Planejamento Físico; e de 
Programação e Planejamento Universitário. 

 PROCEV - Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Vivência - Coordena as ações voltadas para a 
ambiência acadêmica e a extensão, tendo como ponto principal de sustentação a implementação do 
processo de articulação intra e interinstitucional que favoreça a uma vivência acadêmica e social 
dinâmica e produtiva. O parâmetro de referência para a sua atuação está, portanto, ligado à missão 
principal da Universidade que é a de produzir e socializar conhecimento a partir de um processo 
dinâmico e permanente de interlocução com a sociedade. É constituída pelas seguintes coordenações: 
de Articulação com Estudantes de Graduação e Pós-Graduação; de Espaço de Alimentação e 
Convivência e de Extensão. 

 PROAD - Pró-Reitoria Administrativa - A PROAD é constituída por um conjunto de órgãos 
responsáveis pelos procedimentos administrativos para a concretização dos planejamentos e políticas 
elaboradas pelas unidades da Instituição, com a finalidade de viabilizar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 A Pró-Reitoria Administrativa é a unidade executora das atividades de apoio e políticas da 
UFMT, nas áreas de gerenciamento de pessoal, finanças, aquisição e controle de bens e serviços, 
segurança e manutenção do campus, abrangendo as seguintes Coordenações: Gestão de Pessoas; 
Financeira; Material; Prefeitura do Campus; Gráfica Universitária; e Núcleo de Instrumentação. 

 

 

1.4  A UFMT e o Contexto Regional2 

 

 A UFMT está localizada no Estado de Mato Grosso, que ocupa estratégica posição geopolítica 
em relação às Américas e é o centro da América do Sul e Portal da Amazônia e possui uma população 
de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes e 145 municípios. Mato Grosso é o terceiro estado 
brasileiro em dimensão territorial, com área de 901,4 mil km2, representando 10,55% do território 
nacional.  

                                                           
2 Redigido com a colaboração das informações contidas no Plano de Desenvolvimento institucional da UFMT 
2005/2012 (UFMT, 2005). 
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 A UFMT é uma das poucas universidades brasileiras que está situada em contexto geográfico 
que envolve três biomas distintos – Pantanal, Cerrado e Amazônia – e as mais importantes bacias 
hidrográficas do país: a do Paraguai, a do Amazonas e a do Araguaia-Tocantins.  

 Outro aspecto decorrente da posição geográfica estratégica da UFMT é a sua importância na 
formação de professores para o ensino fundamental e médio e de profissionais de nível superior 
naqueles municípios mais distantes da capital, especialmente no contexto da região do Araguaia e do 
norte do Estado. Portanto, nestas regiões mais distantes, com precária infraestrutura de acesso, a 
UFMT é um canal decisivo, senão o único, de formação universitária para expressiva parcela da 
população, especialmente aquela localizada em regiões distantes a mais de 500 km da capital.  

 Após meados da década de 1990, Mato Grosso tem se destacado no cenário nacional como o 
maior produtor de grãos, fibras e carnes do Brasil, notabilizando-se como o estado de maior 
crescimento econômico entre todas as unidades da Federação3. 

 A diversidade de ecossistemas e o seu posicionamento geográfico abrem um leque de 
oportunidades de investimentos na agricultura, indústria metal-mecânica, pecuária, agroindústria, 
turismo e infraestrutura. Em 2010 As exportações estaduais representaram 52% do total do Centro-
Oeste, cujo valor exportado da região alcançou U$ 14,2 bilhões e Mato Grosso alcançou cifras de U$ 
8,45 bilhões, com variação no período 2007/2008 de 52,3%. Com isto, a balança comercial do Estado 
saltou da 10º para a 8ª posição no ranking nacional. No período de 1995-2004 o volume de 
investimentos privados no Estado, decorrentes da implantação de novos empreendimentos 
agroindustriais, foi da ordem de R$ 18 bilhões4. 

 A despeito do crescimento econômico e competitividade agrícola, a região central do país 
defronta-se ainda com a necessidade premente de aumento da escolaridade média de sua população, de 
melhoria e consolidação da infraestrutura de transportes e saneamento, de redução das desigualdades 
sociais e regionais e de preservação ambiental, sob pena de comprometer a auto-sustentabilidade 
econômico-social pretendida pela sociedade local. 

 Formação de profissionais de nível superior, reengenharias institucionais da gestão pública, 
uso de tecnologias modernas e não-agressivas ao meio-ambiente, formas mais sustentáveis de 
aproveitamento dos recursos naturais disponíveis e novos modos de interação econômica são 
alavancas seguras para a sustentabilidade do desenvolvimento socialmente referenciado de Mato 
Grosso.  

 Nesse contexto regional e mundial de grandes transformações de paradigmas tecnológicos, 
com profundos impactos sociais e ambientais, a Universidade Federal de Mato Grosso coloca-se como 
parceira estratégica das redes de alianças comprometidas com a sustentabilidade ambiental-
econômico-social e política do desenvolvimento regional.  

 Isto porque a moldura contemporânea do desenvolvimento assenta-se fortemente na 
construção do conhecimento científico, no fomento de novas ideias, na inovação tecnológica, nas 
soluções inovadoras e na formação de quadros profissionais de qualidade colocados a serviço da 
sociedade, desafios postos e assumidos como prioritários pela Universidade Federal de Mato Grosso, 
que defende a tese de que a implementação de vias de desenvolvimento sustentável deve ser 
reconstruída, a partir da rearticulação das relações entre as instituições públicas, sociedade civil 
organizada e setor produtivo. 

 Diante dessa realidade e visando contribuir com o desenvolvimento de Mato Grosso, em 
particular, e da região central da América do Sul, na confluência da Amazônia, do Cerrado e do 
Pantanal, apresenta-se a seguir breve diagnóstico das principais características da região, de forma a 
orientar as propostas de integração e interface entre educação superior/ciência/tecnologia e 

                                                           
3A taxa de crescimento médio do PIB no período 1995-2002 foi superior a 8% aa. Em 2002, o PIB de MT era de 
R$ 17,9 milhões, cerca de 1,3% do PIB nacional.   
4 Informação fornecida pela Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia do Estado de Mato Grosso.  
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desenvolvimento sustentável, permitindo a promoção de melhores condições de vida e 
competitividade da economia regional. 

1.5 Principais Características, Potencialidades e Desafios do Estado de Mato Grosso5 

 

 A população de Mato Grosso, em 2014, da ordem de 3,22 milhões de pessoas, vem 
crescendo desde a década de 1980 em um ritmo significativamente superior ao verificado para o 
resto do país. De fato, ao longo da década de 1980, enquanto o crescimento médio anual da 
população do país situava-se em torno de 2,5%, a população de Mato Grosso, embalada pelo forte 
fluxo migratório, crescia 6,6% ao ano. Ao longo de duas décadas, Mato Grosso mais que dobrou a 
sua participação na população total do país, passando de 0,95% em 1980 para 1,5% em 2004.  

 Outra característica do Estado foi o intenso processo de urbanização, fruto da intensificação 
do movimento migratório campo-cidade. No ano de 1970, 61% da população estavam na zona rural e 
39% na zona urbana. Dados mais recentes (2000) mostram que menos de um quarto da população do 
Estado encontra-se na zona rural. Para melhor administrar o Estado, há 12 regiões de planejamento 
no Estado de Mato Grosso (Figura 1). 

 

Figura 1 - Regiões de planejamento do Estado de Mato Grosso 

 

Fonte: SEPLAN-MT/ SIDRA-IBGE (apud UFMT, 2005). 

 

 A análise da população, segundo as regiões de planejamento do Estado definidas pela 
SEPLAN-MT, no período de 1996 a 2004, revela que: 

                                                           
5 Redigido com a colaboração das informações contidas no Plano de Desenvolvimento institucional da UFMT 
2005/2012 (UFMT, 2005). 
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a) Ao longo da década de 1990, a população mato-grossense ainda cresce em ritmo 
superior à média nacional (2,5% ao ano contra 1,8% da população brasileira) (Tabela 
1); 

b) A dinâmica demográfica regional é bastante diferenciada, refletindo a desigualdade 
econômica das regiões. De um lado, estão as regiões com predomínio do 
agronegócio (algodão, soja), como é o caso da região Centro e Sudeste, e de fronteira 
agrícola em processo de consolidação (região Noroeste I e Centro-Norte), com 
elevadas taxas de crescimento populacional, superiores à média do Estado. De outro, 
encontram-se aquelas regiões em processo de estagnação econômica e carência de 
infra-estrutura, que vêm perdendo população, como é o caso da região Centro-Oeste 
e Sudoeste; 

c) Ressalte-se que os campi da UFMT (Cuiabá, Rondonópolis, Araguaia e Sinop) estão 
localizados em regiões que vêm apresentando elevado crescimento populacional e 
que respondem conjuntamente por mais de 60% da população do Estado (cerca de 
1,9 milhão de pessoas). 

 

Tabela 1 - População residente em Mato Grosso por regiões e municípios polos 2004-2010 

REGIÕES PÓLO / 
MUNICÍPIOS 

POPULAÇÃO POPULAÇÃO TAXA DE 
CRESCIMENTO 2004-

2010 (%) 
2004(*) 2010(*) 

MATO GROSSO 2.722.167 3.065.819 12,6 
I – NOROESTE I 98.974 130.088 31,4 

Juína (Cidade Pólo) 39.064 43.735 12,0 
II – NORTE 199.636 207.445 3,9 

Alta Floresta (Cidade 
Pólo) 

47.190 49.959 5,9 

III – NORDESTE 96.060 107.907 12,3 
Vila Rica (Cidade Pólo) 18.724 22.950 22,6 

IV – LESTE 173.577 185.728 7,0 
Barra Garças (Cidade 

Pólo) 
55.397 56.901 2,7 

V – SUDESTE 399.731 472.011 18,1 
Rondonópolis (Cidade 

Pólo) 
163.824 173.759 6,1 

VI – SUL 906.386 963.704 6,3 
Cuiabá (Cidade Pólo) 524.666 567.932 8,2 

VII – SUDOESTE 292.897 322.116 10,0 
Cáceres (Cidade Pólo) 87.708 96.211 9,7 

VIII – OESTE 168.220 201.163 19,6 
Tangará da Serra (Cidade 

Pólo) 
68.191 76.947 12,8 

IX – CENTRO-OESTE 63.728 66.940 5,0 
Diamantino (Cidade 

Pólo) 
19.903 25.149 26,4 

X – CENTRO 98.137 128.991 31,4 
Sorriso (Cidade Pólo) 46.023 54.385 18,2 
XI – NOROESTE II 59.029 79.073 34,0 
Juara (Cidade Pólo) 34.510 40.068 16,1 

XII – CENTRO-NORTE 165.792 200.652 21,0 
Sinop (Cidade Pólo) 94.724 110.489 16,6 

Fonte: SEPLAN-MT/ SIDRA-IBGE (apud UFMT, 2005).    Nota: (*) Estimativa do IBGE 
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 De acordo com os dados do IBGE 2010, o Estado de Mato Grosso teve um acréscimo 
populacional considerável e como quase todas as cidades do Estado, Rondonópolis cresceu muito de 
1960 até os dias de hoje. De 22.554 habitantes em 1960 passou a 62.551 em 1970, 82.293 em 1980, 
126.082 em 1991, 150.227 em 2000, 181.902 em 2009 e estimada em 211.718 em 2014, conforme 
dados do IBGE. 

 Aproximadamente 92% da população de Mato Grosso tem menos de 60 anos, revelando um 
perfil etário bastante jovem, conforme mostra a Tabela 2. A demanda por ensino superior é bastante 
elevada: são 359 mil jovens de 18-24 anos, aproximadamente 14% da população, dos quais cerca de 
30% reside em regiões onde a única esperança de cursar o ensino superior está na oferta de educação 
pública (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Perfil Etário da População de Mato Grosso (2010) 

População residente - Total 3.035.122 pessoas 
População residente - 0 a 3 anos 193.033 pessoas 
População residente - 4 anos 50.229 pessoas 
População residente - 5 anos 53.298 pessoas 
População residente - 6 anos 49.842 pessoas 
População residente - 7 a 9 anos 151.061 pessoas 
População residente - 10 a 14 anos 281.507 pessoas 
População residente - 15 a 19 anos 284.316 pessoas 
População residente - 15 a 17 anos 173.724 pessoas 
População residente - 18 e 19 anos 110.592 pessoas 
População residente - 20 a 24 anos 285.991 pessoas 
População residente - 25 a 29 anos 284.126 pessoas 
População residente - 30 a 39 anos 501.223 pessoas 
População residente - 40 a 49 anos 398.008 pessoas 
População residente - 50 a 59 anos 262.073 pessoas 
População residente - 60 anos ou mais 240.416 pessoas 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010 (apud UFMT, 2005). 

 

 

1.6 Potencialidades Econômicas Identificadas6 

 

 A importância da agropecuária na economia de Mato Grosso pode ser dimensionada a partir 
de algumas constatações: 

a) A diversidade do solo e a topografia permitem a exploração de cerca de 60% de sua 
área; 

b) As estações chuvosas bem demarcadas e constantes, além de vastas planícies de solo 
roxo, fazem de Mato Grosso um território privilegiado para a produção de grãos, 
fibras, arroz, feijão, milho, sorgo, além da pecuária de grandes e pequenos animais; 

c) Mato Grosso destaca-se no cenário nacional como o maior produtor de soja e algodão 
e como o segundo maior rebanho de corte do país. O setor agropecuário responde por 

                                                           
6 Redigido com a colaboração das informações contidas no Plano de Desenvolvimento institucional da UFMT 
2005/2012 (UFMT, 2005). 
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mais de 30% do PIB local e pela absorção de 35% da população economicamente 
ativa; 

d) Há potencialidade para a diversificação agrícola e produção de matéria-prima para fins 
industriais e energéticos e, ainda, para o cultivo e exploração de especiarias e 
essências amazônicas e do cerrado. 

 

 A importância do desempenho e competitividade do setor agropecuário do estado fica 
evidenciada pela crescente demanda por alimentos no Brasil e no mundo; pela necessidade de geração 
de superávit na balança comercial brasileira; pela demanda de matérias-primas do parque 
agroindustrial; pelo potencial para o desenvolvimento de uma agricultura moderna e pela imensa área 
agricultável, suficiente para abrigar programas e projetos agrícolas de cunho social, capazes de ampliar 
e incluir na base econômica milhares de brasileiros.  

 Além deste vasto potencial agropecuário, Mato Grosso apresenta grande diversidade de 
minerais capazes de, com conhecimento adequado, dar sustentabilidade a um parque mínero-industrial 
significativo. Estudos e pesquisas já detectaram ocorrência de minerais estratégicos como cobre, zinco, 
chumbo, e pedras ornamentais. 

 O Estado também reúne fatores diferenciados e peculiares para o mercado turístico. O Parque 
Nacional da Chapada dos Guimarães e o complexo formado pelo Pantanal Mato-grossense, aliados à 
riqueza e exuberância da flora e fauna terrestre e aquática, tornam o seu ecossistema num local 
propício para o desenvolvimento de estudos e pesquisa científicos e também compõem a moldura de 
um cenário que projeta Mato Grosso internacionalmente.  

 

 

1.7 Educação e Formação Profissional7 

 

 Um dos grandes desafios com que Mato Grosso se defronta para assegurar com êxito a 
sustentabilidade do seu processo de desenvolvimento com garantia de equidade social é a consolidação 
de uma política de educação profissional integrada com o modelo de desenvolvimento capaz de 
atender aos requisitos da modernização e reestruturação produtiva ora em curso.  

a) O Estado de Mato Grosso, em 2003, tinha uma população economicamente ativa 
(PEA) de cerca de 1,3 milhão de trabalhadores, dos quais 9,5% são analfabetos 
declarados, e cerca de 46% têm menos de 8 anos de escolaridade, quando o 
requerimento do setor produtivo é de um mínimo de oito anos completos de estudo. A 
situação de escolaridade da força de trabalho do Estado é pior que a média do país, 
onde 40% da PEA têm menos de oito anos de estudo; 730622 3,035 

b) Dos cerca de 340 mil trabalhadores da zona rural, 16% eram analfabetos e 68% 
tinham menos de 8 anos de escolaridade. Aqui, os índices negativos de MT superam a 
média nacional (54% com menos de 8 anos de escolaridade); 

c) Segundo dados do SINE/MT, 56,5% das pessoas que procuram trabalho têm menos de 
oito anos de estudo ou são sem instrução, e cerca de 72,3% não tem o ensino médio 
completo.  

 

                                                           
7 Redigido com a colaboração das informações contidas no Plano de Desenvolvimento institucional da UFMT 
2005/2012 (UFMT, 2005). 
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 Portanto, a baixa escolaridade da população economicamente ativa do Estado constitui um 
sério obstáculo para a continuidade, com êxito, do seu processo de desenvolvimento e competitividade 
do setor produtivo regional. É preciso modificar com urgência esse quadro. 

 Atualmente, o alcance de maior competitividade de uma indústria não depende 
exclusivamente do uso de equipamentos e sistemas informatizados, mas também de uma mão de obra 
capaz de operar, entender e incorporar mudanças rápidas e profundas que afetam as formas de 
produzir. Além disso, o próprio consumidor necessita dominar um mínimo de competências 
intelectuais para poder sobreviver e participar adequadamente numa sociedade moderna. Portanto, a 
baixa escolaridade compromete o exercício da cidadania.  

 Diante das políticas e prioridades macro indicadas, é urgente a definição de uma política de 
educação profissional para MT, que deve: 

a) Integrar-se à política de desenvolvimento do Estado; 

b) Definir com precisão seu foco, de modo a caracterizar-se como uma atividade 
estruturante para o desenvolvimento sustentável e sob a premissa de 
“empregabilidade”. 

 

 

1.8 Educação Superior em Mato Grosso 

 

 De acordo com o Resumo Técnico do Censo da Educação Superior 2008 (DADOS 
PRELIMINARES) no ano de 2008 em Mato Grosso haviam 48 mil vagas no ensino superior e 
145.273 concluintes no ensino médio. A Tabela 3 indica que em 2010 houve 145.273 concluintes do 
ensino médio em Mato Grosso e considerando que no mínimo havia 48 mil vagas no ensino superior, 
os jovens egressos do nível médio em 2010 tinham à sua disposição quase um terço de vagas nas 
instituições de ensino superior. Entretanto, quando se considera que 84% dos concluintes são oriundos 
de instituições públicas, e que 80% das vagas do ensino superior são de instituições privadas, e apenas 
20% são das instituições públicas, fica evidenciada a inversão de demanda, oferta e acesso ao ensino 
superior público (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Concluintes do ensino médio em Mato Grosso – 2010 

  CONCLUINTES 

TOTAL GERAL 145.273 

TIPO DE INSTITUIÇÃO  

Pública 131.498 
Privada 13.775 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico. 2010. 

 

 De fato, há uma assimetria entre a oferta de vagas das instituições de ensino superior e a 
demanda dos concluintes do ensino médio, ou seja, o ensino médio público forma 80% dos jovens 
aptos a ingressarem em instituições de ensino superior. Contudo a matriz de oferta de vagas do ensino 
superior é contrária àquela registrada para a saída do ensino médio (80% das vagas são das instituições 
privadas e 20% das públicas). 

 Conforme dados do estudo Síntese de Indicadores Sociais, divulgado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a rede pública em Mato Grosso tem sido responsável por garantir 
educação para 90,3% e 93,9% dos alunos matriculados no Ensino Fundamental e Médio, 
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respectivamente e as escolas privadas oferecem apenas 9,7% e 6,1% da população estudantil. No que 
se refere ao ensino superior o cenário se apresenta de outra maneira: as universidades particulares 
detêm 67,2% das matrículas dos acadêmicos, contra 32,8% das vagas ocupadas nas instituições 
públicas. Conforme a estatística, a média brasileira de matrículas no Ensino Fundamental é de 87,1% 
na rede pública e 12,9% no ensino particular. O Ensino Médio apresenta resultados semelhantes com 
86,3% e 13,7% de estudantes do ensino público e privado, respectivamente. No superior, 22,2% são de 
universidades públicas e 77,8% das particulares. 

 A consolidação das atividades das universidades – ensino, pesquisa e extensão – que 
constituem o suporte necessário para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país, 
passam também pelo fortalecimento das instituições públicas. Registra-se, também, uma distribuição 
de vagas muito desigual por região. Mais de 90% das vagas ofertadas pelas instituições privadas estão 
localizadas na capital e em regiões próximas.  

 No cenário de Mato Grosso destaca-se a UFMT que tem 27 institutos e faculdades; 
distribuídos em cinco campi (Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Araguaia), o Hospital 
Universitário Júlio Müller, o Hospital Veterinário; uma fazenda experimental (em Santo Antônio do 
Leverger); uma base avançada de pesquisa no Pantanal (município de Poconé); estações 
meteorológicas (Cuiabá e Rondonópolis); herbário; biotério, zoológico, ginásio de esportes, parque 
aquático, museus e o único teatro com especificações técnicas exigidas para receber as diversas 
modalidades de artes cênicas no Estado, todos em Cuiabá. Conta ainda com o maior sistema de 
bibliotecas do Estado, somando mais de 300 mil volumes, sendo 200.908 na Biblioteca Central em 
Cuiabá; 47.878 em Rondonópolis; 16.639 no Campus do Araguaia e 15.588 em Sinop. Atende a mais 
de 18 mil estudantes de graduação e pós-graduação. Conta com quase três mil servidores, sendo mais 
de 1300 docentes e mais de 1600 técnicos administrativos. 

 Já formou mais de 40 mil profissionais e oferece 98 cursos de graduação regulares 
(distribuídos nos períodos matutino, vespertino e noturno, e alguns em regime integral). Na pós-
graduação tem 37 mestrados, 9 doutorados próprios, seis doutorados interinstitucionais (DINTER) e 
70 cursos de especialização (atendendo áreas de acordo com a demanda). 

 A Universidade Federal de Mato Grosso é responsável pela maior produção científica no 
Estado, integrando redes nacionais e internacionais de investigação. Nos últimos anos, promoveu 
aumento de quase 400% no número de grupos de pesquisa. Os projetos de pesquisa demonstram um 
crescimento bastante significativo nos últimos anos, totalizando, em 2014, 239 projetos registrados na 
Pró-Reitoria de Pesquisa (Propeq). 

 Outra função importante que as universidades públicas têm exercido é a formação de 
professores que atuam na rede de ensino fundamental e médio. Através de forte parceria com a 
Secretaria Estadual de Educação, a UFMT vem formando professores em municípios distantes a mais 
de 1500 km da capital. 

 

 

1.9 HISTÓRICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS8 

 

 A proposta de criação de um centro de ensino superior em Rondonópolis de acordo com o 
professor Jovam Vilela da Silva (SILVA, 1998), já constava nos planos da comunidade 
rondonopolitana, desde 1974, por meio dos representantes das entidades de classe e do professor 
Shommer, que lutou pela implantação de um centro pedagógico na cidade. Por outro lado, essa 
proposta foi favorecida pela política educacional do Governo Federal que definiu, no Plano 
Quinquenal - 1975 a 1979, a implantação e a expansão dos campi universitários por todo o país como 

                                                           
8 Redigido com a colaboração das informações contidas no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 
História (UFMT, 2011). 
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forma de qualificar a mão de obra e promover um maior desenvolvimento econômico (FREITAG, 
1986, p. 103). 

 Em 31 de março de 1976 foi então autorizada a criação do CPR - Centro Pedagógico de 
Rondonópolis, como parte da Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), com sede em Corumbá 
(hoje, estado de Mato Grosso do Sul). Nota-se que o Centro Pedagógico é criado como parte da 
UEMT, e não da Universidade Federal de Mato Grosso.  A UFMT desde 1974 tinha uma extensão em 
Rondonópolis, na modalidade de Licenciatura Parcelada em Estudos Sociais e Ciências Exatas, 
voltada para qualificar docentes que atuariam em escolas públicas da região. Em 1975, a UEMT 
incorporou o funcionamento dos dois cursos em Rondonópolis. 

 Devido à falta de estrutura física, o Centro Pedagógico foi implantado inicialmente no prédio 
da Escola Estadual Adolfo Augusto de Moraes, localizado na Vila Aurora, funcionando de maio a 
agosto de 1976, quando então foi transferido para o prédio da Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha, 
na Vila Salmen. 

 Inicialmente foram contratados 09 professores (1975) e, em 1977, foram admitidos mais 04 
professores, perfazendo um total de 13 professores para os dois cursos e para a coordenação dos 
mesmos.  No aspecto administrativo, o Centro Pedagógico teve como primeiro coordenador o 
professor Flávio João Batalha, do Centro Universitário de Corumbá, que permaneceu no cargo até o 
ano de 1978, quando foi eleito vice-reitor da UEMT. Nesse mesmo ano foi substituído pelo professor 
Etewaldo de Oliveira Borges, que assumiu a coordenação até 1988. 

 O Centro Pedagógico permaneceu como extensão de Corumbá até o ano de 1978, quando, em 
virtude da divisão do Estado de Mato Grosso em 11 de outubro de 1977, passou a ser incorporado à 
estrutura administrativa da UFMT. 

 Em 1981, novos cursos foram criados: Licenciatura Plena em Letras, Licenciatura Plena em 
Pedagogia e Bacharelado em Ciências Contábeis. 

 Em 1982, o Centro Pedagógico de Rondonópolis foi transferido para um prédio próprio e 
contava com os cursos de Estudos Sociais e Ciências Exatas (de curta duração), Letras, Ciências 
Contábeis e Pedagogia. Devido às novas exigências do MEC, de regularização dos cursos de 
Licenciatura Curta, os Departamentos de Estudos Sociais e de Ciências Exatas começaram a articular 
o desmembramento destes cursos e em 1985 foram criados os cursos de História e de Geografia, por 
meio da Resolução CD 67/85. 

 A exigência de cursos de Licenciatura plena, em detrimento dos cursos de licenciatura curta 
promoveu em 1988, a extinção do curso de Ciências Exatas e a criação dos cursos de Matemática e de 
Ciências Biológicas. Ainda em 1988, algumas pesquisas e cursos de especialização começavam a ser 
encaminhadas às Pró-Reitorias de Pesquisa e de Pós-graduação. 

 A criação de novos cursos possibilitou a ampliação da produção científica, a implantação de 
uma política de capacitação docente e exigiu a ampliação do espaço físico do Campus. Após muitas 
idas e vindas à Cuiabá, foi liberada uma verba para ampliação do prédio: foram construídas salas para 
a coordenação, para o D.A.A., para as atividades administrativas, o asfaltamento da entrada do 
Campus e um anfiteatro. 

 Graças aos esforços do corpo docente do curso de Geografia e da coordenação do Campus, em 
1992 foi construída uma estação meteorológica e foram adquiridos equipamentos básicos para o seu 
funcionamento, com registro diário de temperaturas do clima da região.  

 Em 1992, com à política de reorganização administrativa da UFMT, o CPR, foi elevado à 
categoria de Campus Universitário de Rondonópolis – CUR pela Resolução CD 027, de 12/02/92, com 
dois institutos: um de Ciências Humanas e Sociais e outro, de Ciências Exatas e Naturais. O primeiro - 
ICHS, com os cursos de Ciências Contábeis, História, Letras e Pedagogia e o ICEN, com os cursos de 
Matemática, Geografia e Ciências Biológicas. Essa nova organização do Campus possibilitou avanços 
no encaminhamento das questões acadêmicas internas; no entanto, a distância geográfica do Campus 
em relação à sua sede, em Cuiabá, continuou sendo um desafio para direção do CUR. 



Página 23 de 158 

 

 

 

 

 Ainda em 1992, estimuladas pela possibilidade de extensão da universidade à comunidade por 
meio de programas de atendimento à Terceira Idade, as professoras Ângela de Almeida, Carmen Lúcia 
Itaborahi e Neusa Neves, do Campus de Rondonópolis encaminharam às instâncias superiores da 
UFMT um projeto de criação de um Programa de atendimento à Terceira Idade.  

 Em 1995, como parte da política de ampliação da UFMT e dos esforços da coordenação e do 
corpo docente do Campus de Rondonópolis, foram obtidas novas conquistas: a construção do prédio 
da biblioteca, a construção da guarita e da Casa do estudante e o lançamento de livros de docentes do 
Campus pela Editora da UFMT. Nesse período, o Campus recebeu a denominação de Campus 
Universitário Jaime Fernandes da Costa, em homenagem ao pai do Sr. Áureo Cândido da Costa e tio 
do Sr. William de Moraes, doadores do terreno para a construção do Campus de Rondonópolis. 

 As construções realizadas em 1995 possibilitaram melhores condições de trabalho e maior 
visibilidade ao Campus de Rondonópolis, que passou a contar com asfalto na via de acesso e na área 
de estacionamento. 

 Em continuidade à política de interiorização da UFMT, em 1998 foi criada uma turma especial 
de Ciência da Computação. Esta turma foi coordenada pelo Departamento de Matemática e contou 
com professores do Campus de Cuiabá e de Rondonópolis. Apesar das dificuldades enfrentadas, este 
curso motivou a posterior criação do curso regular de Licenciatura em Informática, em 2000, pela 
Resolução nº 071, de 14 de agosto de 2000. 

 Em 1999 pela Resolução CONSEPE n.º 63 de 02 de agosto de 1999 foi criado o curso de 
Biblioteconomia, vinculado ao Departamento de Educação.  O Curso iniciou suas atividades no ano 
letivo de 2000 com o objetivo de formar profissionais capacitados para atuar no ensino da 
Biblioteconomia; administração e direção de bibliotecas e demais unidades e sistemas de informação. 

 Seguindo a política de expansão de cursos, em 2002 foi criado o curso de Zootecnia, vinculado 
ao Departamento de Biologia.   O ano de 2003 marcou a implantação de vários cursos especiais na 
Universidade Federal de Mato Grosso, inclusive no Campus de Rondonópolis, com uma Turma 
Especial de Enfermagem, coordenada por professores do Campus de Cuiabá.  Ainda em 2003 foi 
criado o curso de Psicologia, vinculado ao Departamento de Educação.  Em 2006 foram criados novos 
cursos: Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Mecânica e Enfermagem.  Em 2009 foi criado o 
Curso de Ciências Econômicas, em 2010 o curso de Administração, e em 2013 foi criado o curso de 
Medicina, perfazendo um total de 18 cursos regulares de graduação. 

 Para atender às novas demandas em relação ao espaço físico, no ano de 2005, foram 
construídas 4 salas de aula seguindo o mesmo padrão arquitetônico do bloco central do CUR, estas 
salas possibilitaram a oferta de melhores condições de trabalho e maior comodidade aos alunos.  Uma 
delas foi destinada para instalações do Laboratório de Representação Descritiva e Temática da 
Biblioteconomia, junto com o Projeto da Biblioteca Digital da UFMT e a outra sala para o Laboratório 
de Informática do Curso de Licenciatura em Informática. 

 Em tempos de crise financeira nas universidades públicas brasileiras, os recursos para projetos 
quase inexistem.  Uma das saídas para a efetivação de projetos tem sido à busca de parcerias junto às 
agências de fomento. Nesse sentido, por meio de convênio com a FAPEMAT foi construído em 2006 
o Laboratório de Climatologia e executada a aquisição de equipamento para o Laboratório de 
Representação Descritiva e Temática da Biblioteconomia.  Em parceria com o governo do Estado de 
Mato Grosso foram construídas no Campus de Rondonópolis, várias salas e laboratórios para os cursos 
de Psicologia e de Enfermagem. 

 Para além dos 18 cursos regulares (Tabela 4), o Campus de Rondonópolis tem se destacado na 
promoção de em atividades e cursos de extensão junto à comunidade, em projetos de pesquisas, na 
produção científica. Desde a 1ª Semana Cultural, realizada em 1980, nas dependências do 
Rondonópolis Atlético Clube, envolvendo a comunidade indígena e rondonopolitana, até os cursos de 
extensão e semanas científicas, organizadas pelos departamentos do Campus, o objetivo tem sido a 
disseminação do saber da Universidade para a Sociedade. 
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 Nessa mesma direção, desde 1985 tem sido executada no Campus de Rondonópolis, uma 
política de capacitação docente, em níveis de Mestrado e Doutorado, que tem possibilitado a titulação 
dos docentes do Campus. 

 Nos últimos anos, além das pesquisas individuais, foram criados vários grupos de pesquisas, 
coordenados por professores e envolvendo alunos bolsistas ou voluntários, com o objetivo de 
aprimorar os estudos e as pesquisas, por meio de reuniões periódicas e a produção de novos 
conhecimentos científicos. 

 

Tabela 4 – Curso de Graduação no Campus de Rondonópolis em 2014 

Cursos Cursos 
Administração História 
Biblioteconomia Informática 
Ciências Biológicas Letras 
Ciências Contábeis Matemática 
Ciências Econômicas Medicina 
Enfermagem Pedagogia 
Engenharia Agrícola e Ambiental Psicologia 
Engenharia Mecânica Sistema de Informação 
Geografia Zootecnia 
Fonte: Informações fornecidas pelas Direções dos Institutos da UFMT Rondonópolis. 

 

 Como resultado do esforço das pesquisas, vários relatórios, monografias, dissertações e teses 
já foram publicadas pela Editora da UFMT e por outras editoras, o que demonstra o esforço dos 
professores que, apesar da falta de condições financeiras da própria instituição, têm conseguido 
disseminar os resultados de suas pesquisas por todo o território brasileiro. 

 Por meio da Resolução 5 do CONSUNI, de 21 de maio de 2003, a UFMT criou o NUPED - 
Núcleo de Pesquisa em Educação, que conta com a participação de vários grupos de pesquisa 
desenvolvendo seus projetos. Ao fomentar incansavelmente a pesquisa, o NUPED se constituiu como 
experiência prévia e necessária à criação do Programa de Pós-Graduação em Educação (Strictu Senso) 
do Campus de Rondonópolis. 

 O NDHOC – Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros, teve seu projeto de 
criação elaborado em 1988, como uma extensão do NDHIR de Cuiabá, Inicialmente foi denominado 
como Núcleo de Documentação Histórica Virgílio Correa Filho e foi registrado em Cartório, pelo 
primeiro coordenador do Núcleo, o professor Otávio Canavarros em 17 de julho de 1990, contudo foi 
reconhecido pela UFMT apenas em 2005. 

 Outra conquista dos últimos anos foram os Laboratórios de Informática do ICHS e do ICEN. 
Esses laboratórios visam possibilitar preparar melhor os estudantes, no exercício de sua profissão e 
inseri-los no ambiente digital.  Os laboratórios estão disponíveis para as aulas das mais diferentes 
disciplinas. 

 O Campus de Rondonópolis conta também com órgãos importantes na vida sindical: a 
ADUFMAT/Roo – Associação de Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso; o DCE - 
Diretório Central dos Estudantes e o SINTUF - Sindicato dos Funcionários – Seção de Rondonópolis. 
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2 O CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

2.1 Histórico do Curso de Biblioteconomia da UFMT 

 

 O Curso de Biblioteconomia foi criado pela Resolução CONSEPE n.º 63 de 02 de agosto de 
1999 que dispõe sobre a criação e implantação do Curso de Biblioteconomia, o qual começou a 
funcionar no ano letivo de 2000, tendo o seu currículo pleno aprovado no fim do mesmo ano pela 
Resolução CONSEPE nº 116, de 11 de dezembro.  Com a intenção de aperfeiçoar a estrutura 
curricular, a Resolução CONSEPE n.º 04 de 22 de janeiro de 2007 aprovou a nova estrutura currícular 
do curso, enquanto que a Resolução CONSEPE n.º 49, de 20 de junho de 2008 que dispõe sobre a 
ampliação de vagas nos cursos de graduação da UFMT ampliou de 30 para 40 o contingente de vagas 
ofertadas pelo curso de Biblioteconomia. 

 Após avaliação in loco das condições do curso executada pela comissão enviada pelo MEC, 
formada pelos professores Elizete Vieira Vitorino e Oswaldo Francisco de Almeida Junior no mês de 
julho de 2004, o ato autorizativo foi exarado pela Portaria MEC nº 4398, de 29 de dezembro de 2004, 
pelo período de 4 anos.  No ano de 2007 o curso de Biblioteconomia, representado pelos discentes do 
1º e 4º anos, foi submetido a avaliação pelo ENADE obtendo o conceito 3, possibilitando assim a 
renovação automática de reconhecimento do curso. 

 No ano de 2010 o Curso foi novamente submetido a avaliação pelo ENADE, desta vez, 
obtendo o conceito 2, situação que exigiu uma avaliação in loco em outubro de 2012, das condições de 
oferta do curso. Finalizada a avaliação, o Curso obteve nota 3 e o ato de renovação de reconhecimento 
foi expedido pela Portaria DIREG/MEC 46 de 14 de fevereiro de 2013 e publicado no D.O.U de 15 de 
fevereiro de 2013. 

 A estrutura física do curso nos primeiros anos era bastante precária. Para as salas de aula, 
foram improvisados os espaços da Biblioteca Regional da UFMT. O acervo bibliográfico constava de 
poucos títulos de livros e periódicos que foram doados por docentes e discentes.  Utilizou-se o 
laboratório de informática do Instituto de Ciências Humanas e Sociais o qual possuía apenas 06 
computadores. No ano de 2004, em virtude da insuficiência de salas de aula no Campus de 
Rondonópolis, e mediante negociação com o governo do Estado, o curso de Biblioteconomia passou a 
utilizar o prédio do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (CEPROTEC) localizado 
ao lado do Campus da UFMT de Rondonópolis. 

Com os esforços envidados pela Coordenação do Curso e pela Direção do ICHS junto à 
Reitoria em 2005 foi finalizada a construção de quatro salas de aula que seguiram o mesmo padrão 
arquitetônico do bloco central.  Estas salas possibilitaram o retorno do Curso para o Campus, com 
melhores condições de trabalho e maior comodidade aos alunos.  Em 2006 uma das salas foi destinada 
para instalar o Laboratório de Representação Descritiva e Temática do curso de Biblioteconomia e o 
Laboratório da Biblioteca Digital; em 2012, a terceira sala foi destinada pra instalar o Laboratório de 
Informática do Curso de Licenciatura em Informática e em 2013 a terceira sala foi destinada ao 
Mestrado em Educação. 

 A partir de 2010 as aulas do curso de Biblioteconomia passaram a ser ministradas no prédio do 
Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas - ICAT.  Foram ocupadas quatro salas, 
progressivamente equipadas com ar condicionado split e projetores.  Neste mesmo ano o Laboratório 
de Representação Descritiva e Temática foi modernizado e passou a dispor de 30 computadores da 
Hewlett Packard Compaq 6005 Pro MT PC com processador AMD Phenom ™ II X2 B55 Processor 
3.00 GHz e memória de 2 GigaBytes.  Em 2014 o Laboratório de Representação Descritiva e Temática 
foi reformado e passou a utilizar novo layout. 

 Retornando ao tempo, em 2005, com o advento do Programa de Expansão da UFMT, o curso 
de Biblioteconomia ganhou novo impulso. O programa tinha como proposta a ampliação do campus 
de Rondonópolis por meio de três novos cursos: os de Engenharia Mecânica, Engenharia Agrícola 
Ambiental e Enfermagem, integralizando 180 novas vagas, bem como a consolidação dos cursos de 
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Biblioteconomia, Psicologia, Licenciatura em Informática e Zootecnia, recém-criados no Campus de 
Rondonópolis. 

 Em 2007, após diversas reuniões entre os professores do curso, o Projeto Pedagógico, 
inicialmente aprovado em 1999 foi alterado pela Resolução CONSEPE nº 4 de 22 de janeiro de 2007 
que aprovou a estrutura curricular do curso de Biblioteconomia, procurando melhor refletir as 
discussões da área. 

 Ainda em 2007 o Curso de Biblioteconomia adere ao Programa REUNI o que possibilitou a 
expansão a partir do ano letivo de 2009 da quantidade de vagas para ingresso,  que passou de 30 para 
40 vagas por ano, contribuído para um aumento de 4,6% na quantidade total das vagas ofertadas no 
período noturno no Campus de Rondonópolis (NOGUEIRA, 2012). 

 Os docentes do curso de Biblioteconomia participam desde 2004 do Grupo de Pesquisa em 
Estudos Avançados em Ciência da Informação, o qual foi criado no mesmo ano e é coordenado até 
hoje tendo como líder o Prof. Dr. Javert de Melo Vieira. Passaram pela vice-liderança as professoras 
Joliza Chagas Fernandes e Monica do Amparo Silva.  Além das atividades de pesquisa envolvendo 
docentes e discentes, o grupo é responsável pela realização do “Simpósio de Estudos Avançados em 
Ciência da Informação” que teve origem em 2010 a partir da Semana da Biblioteconomia. Cujo 
primeiro coordenador foi o professor Dr. Adilson Luiz Pinto.  Enquanto que a Semana da 
Biblioteconomia foi realizada entre os anos de 2003 e 2009, tendo como coordenadores os professores 
Alexandre Oliveira de Meira Gusmão, Joliza Chagas Fernandes, Edileusa Regina Pena da Siva e 
Mariza Inês da Silva Pinheiro. 

Outro evento de bastante prestígio do Curso de Biblioteconomia é a “Semana de Referencia e 
Informação”, coordenada pela Professoa Dra. Mariza Inês da Silva Pinheiro, como atividade de 
extensão envolvendo as disciplinas de Recursos e Serviços de informação. 

 

Tabela 5 - Recursos Humanos Alocados na C00rdenação de Biblioteconomia em 2015 

Docentes 
Função 

Contratação 
Ingresso 

na UFMT 
Titulação 

Alexandre Oliveira de Meira 
Gusmão 

Docente 
DE 2002 Doutor 

André de Souza Pena Docente DE 2009 Doutor 
Edileusa Regina Pena da Silva Docente DE 2002 Doutora 
Joel Martins Luz Docente DE 2014 Mestre 
Monica do Amparo Silva Docente DE 2011 Mestre 
Renato José da Silva Docente DE 2004 Doutorando 
Sheila Cristina Ferreira Gabriel Docente DE 2014 Mestre 
Valdeíra Aparecida Cardoso Docente Substituta 2014 Mestre 

Lucilene Maria dos Santos 
Recpcionista 

Executiva 
Terceirizada 2014 Graduada 

 

 

2.1.1 Justificativas para funcionamento do curso de Biblioteconomia 

 

 Entre os 126 (cento e vinte e seis) municípios do Estado de Mato Grosso, a presença do 
Bacharel em Biblioteconomia é praticamente inexistente, situação que expõe a necessidade de formar 
profissionais de nível superior, capazes de atender à demanda por profissionais qualificados. 

 A Universidade Federal de Mato Grosso, principal instituição de ensino superior do Estado, 
oferece desde 2000, o curso de graduação em Biblioteconomia, no Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais do Campus Universitário de Rondonópolis.  O qual obteve autorização de funcionamento pela 
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Resolução CONSEPE nº 63 de 2/8/1999 que dispões sobre a criação e implantação do Curso de 
Biblioteconomia.  A Resolução CONSEPE nº 116, de 11 de dezembro de 2000 aprovou o primeiro 
currículo pleno do curso de Biblioteconomia e que vigorou entre os anos de 2000 e 2006.  Em 2007 a 
Resolução CONSEPE nº 4, de 22 de janeiro de 2007 aprovou a nova estrutura curricular do curso de 
Biblioteconomia, a qual vigora atualmente.  Neste ínterim de tempo o curso obteve o Reconhecimento 
de funcionamento pela Portaria MEC nº 4398, de 29 de dezembro de 2004, por 4 anos. 

 A expansão do parque industrial de Mato Grosso e, junto a ela, a presença de profissionais que 
demandam informação impulsionam a estruturação de bibliotecas especializadas e a formação de 
profissionais qualificados para atender esta nova demanda, aliada a tarefa de suprir as necessidades de 
informação destas instituições. 

 Por outro lado, o ensino superior no Estado se expande. Além da presença da Universidade 
Federal (UFMT), com seus campi, e da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), temos 
ainda aproximadamente 30 (trinta) Instituições de Ensino Superior particulares, oferecendo cerca de 
62 cursos, predominantemente da área de humanas. Nelas podemos afirmar, ainda, que, com 
raríssimas exceções, encontram-se bibliotecários. Contudo, essas Instituições necessitam de 
Bibliotecários para atender os dispositivos legais e organização das bibliotecas universitárias, estas 
IES demandam a formação e contratação de mais bibliotecários. 

 Mas é, sobretudo, nas escolas públicas e particulares de Mato Grosso que se detecta mais a 
falta de profissionais com formação superior em Biblioteconomia nas bibliotecas escolares.  Vieira 
(1998) realizou uma pesquisa em cinco municípios (Rondonópolis, Primavera do Leste, Poxoréo, 
Guiratinga e Pedra Preta) e constatou que o Bibliotecário não está presente nas escolas públicas do 
Estado e, portanto, as bibliotecas são verdadeiros depósitos de livros inoperantes.  Bem como 
constatou a necessidade de estabelecer uma política para formação de leitores no Estado de Mato 
Grosso. 

 Assim, Mato Grosso (em especial, a UFMT) torna-se local estratégico para o oferecimento e 
consolidação do Bacharelado em Biblioteconomia, considerado, por nós, de fundamental importância 
para a implantação e desenvolvimento das bibliotecas, dos centros de documentação, e demais 
unidades e sistemas de informação. 

 Há de se argumentar também que o Sistema Estadual de Ensino Mato-Grossense, vem, ao 
longo dos anos, registrando número elevado de matrículas no ensino de segundo grau. Por esta 
tendência, faz-se necessário também oferecer a estes estudantes mais alternativas no terceiro grau e 
desse modo o Bacharelado em Biblioteconomia apresenta-se como uma destas alternativas. 

 

 

2.2 Justificativas Para o Novo PPC 

 

 Apresenta-se a seguir a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de 
Biblioteconomia/ICHS/CUR/UFMT, que doravante, será chamado de Projeto Pedagógico de Curso 
2007 em contraponto ao projeto pedagógico implantada no ano de 2000, chamado de Projeto 
Pedagógico de Curso 2000. 

 A necessidade de reformulação surgiu após seis anos do primeiro do projeto pedagógico e a 
partir do seguinte contexto: consolidação de condições básicas de trabalho, que tem possibilitado 
melhores práticas pedagógicas; formatura de quatro turmas; composição de razoável quadro de 
professores efetivos; maior experiência do corpo docente; maior compreensão decorrente da prática 
das diretrizes curriculares para os Cursos de Biblioteconomia; demandas institucionais da 
Universidade Federal de Mato Grosso; acompanhamento de novas perspectivas para a formação 
profissional e sucessivas avaliações do Curso de Biblioteconomia/ICHS/CUR/UFMT. 
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 Destaca-se também a demanda pedagógica, ou seja, reestruturação do projeto pedagógico 
visando otimizar a formação de bibliotecários para a região, considerando os avanços nas áreas de 
Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação e para melhor atender as demandas do 
mercado de trabalho. 

 Finalmente, cabe destacar que a versão final do novo projeto pedagógico de curso aguardou a 
ampliação da composição do quadro de docentes efetivos, a qual se deu em 2004 e a reformulação foi 
amplamente discutida pelo Colegiado de Curso e demais professores do Curso desde o ano 2005. De 
modo que expressasse o melhor perfil profissional para os egressos. 

 

 

2.2.1 Plano estratégico para mudança da estrutura curricular 

 

 Este plano tem por finalidade estabelecer diretrizes para a implantação da nova estrutura 
curricular do curso de Biblioteconomia do Campus Universitário de Rondonópolis – UFMT, 
decorrentes das alterações apresentadas no Projeto Pedagógico do Curso de Biblioteconomia para o 
ano letivo de 2007 e da consequente estrutura curricular a partir de 2007.  Neste sentido, adotam-se as 
seguintes diretrizes: 

 

a) Somente estarão automaticamente inclusos na nova estrutura curricular os discentes 
que ingressarem no curso de Biblioteconomia a partir do ano letivo de 2007. 

b) Os alunos que estiverem cursando Biblioteconomia no período de implantação da 
estrutura curricular de 2007 continuarão matriculados sob os auspícios do Projeto 
Pedagógico de 2000 e da respectiva estrutura curricular de 2000 até o final do curso 
em andamento. 

c) Alunos que, por qualquer motivo, se encontrarem remanescentes quando da extinção 
definitiva da estrutura de 2000, terão que assinar uma declaração onde irão aceitar 
cursar a estrutura curricular de 2007 do curso. 

d) Quando o discente optar pela estrutura de 2007, será feito aproveitamento de estudos 
das disciplinas cursadas na estrutura de 2000 equivalentes às existentes na nova 
estrutura curricular, mediante apresentação do histórico escolar. 

e) Em relação aos egressos do curso de Biblioteconomia com interesse em cursar as 
disciplinas da estrutura curricular de 2007, estes poderão matricular-se nas disciplinas 
de interesse como alunos especiais. 

f) Os alunos-egressos não terão direito ao diploma do novo curso, apenas ao 
complemento dessas disciplinas cursadas em seus históricos escolares. 

 

 Ficam estabelecidas estas diretrizes para o processo de adaptação dos discentes do curso de 
Biblioteconomia. Qualquer questão que houver fora desses requisitos, deverá ser tratada no Colegiado 
de Curso e sucessivamente pelas demais instâncias da UFMT. 
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

3.1 Contexto Regional, Educacional, Profissional e Laboral 

 

 O município de Rondonópolis-MT está localizado a 920 km ao oeste de Brasília-DF e a 212 
km ao leste de Cuiabá, capital mato-grossense, num importante entroncamento de rodovias estaduais 
(MT 130 e MT 270) e federais que ligam o Sul e Norte do país (BR 163) e o Centro-Oeste ao leste 
(BR 364), além de estar interligado por ferrovia à região sudeste e aos portos. Caracteriza-se, portanto, 
como ponto de passagem obrigatório de bens e mercadorias.  

 Segundo estimativa do IBGE, para 2014, a população de Rondonópolis atingiu 
aproximadamente 211.718 habitantes, o que colocou o município, em número de habitantes, na 135ª 
posição no Brasil, 54º posição entre os municípios interioranos brasileiros e na 3ª posição no Estado de 
Mato Grosso. Sua população é predominantemente urbana, estimada em 96%. Dessa população, 50% 
estão na faixa etária entre os 20 e 50 anos.  

 Ainda segundo o IBGE, para 2014, a população estimada de sua microrregião, que está 
dividida em oito municípios, é de aproximadamente 270.798 habitantes. A estimativa populacional 
para a mesorregião, que está dividida em 18 municípios, é de aproximadamente 526.445 habitantes. 

 Com tais características, Rondonópolis tornou-se cidade polo de uma vasta região que 
congrega a economia de cerca de 20 municípios, que têm em Rondonópolis uma referência para busca 
de bens, mercadorias e serviços. A localização privilegiada o coloca como importante polo regional de 
serviços públicos e privados nas áreas de negócios, de saúde e educação, entre outros. 

 Neste contexto, a criação do Curso de Biblioteconomia pela UFMT foi um importante marco 
para o município e abriu margem para que outros cursos também fossem instalados no campus, como 
os demais que o sucederam a partir de 2000. Na ocasião de sua criação foi o primeiro curso de 
Biblioteconomia em instituição pública no Estado de Mato Grosso, acompanhado do curso de 
Biblioteconomia da UNIRONDON o qual não tem regularidade em sua oferta. 

 Com isso, a UFMT e o Curso de Biblioteconomia cumprem importante função social na 
região e no Estado, pois criou e ampliou as vagas públicas para a formação de bibliotecários. Na época 
da criação Curso de Biblioteconomia, constatava-se que a maioria dos cursos de formação 
concentrava-se na região sul e sudeste. Isso explicava de certa forma, o difícil acesso da população 
local a esse tipo de formação acadêmica e aos serviços que estes profissionais poderiam oferecer. 

 Em 2014, no Brasil, eram contabilizados 42 cursos superiores de Biblioteconomia, oferecidos 
em 21 Estados e mais o Distrito Federal. Os Estados de Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins 
não possuiam o curso de Biblioteconomia. A região Centro-Oeste, na qual se localiza a UFMT, 
concentra 4 dos cursos de Biblioteconomia, ficando na frente da região Norte (3 cursos). Estes dados 
revelam a importância do curso de Biblioteconomia na região e no Estado. 

 Em um contexto de pouca oferta de cursos de Biblioteconomia na região, destacamos que os 
egressos da UFMT têm obtido uma boa empregabilidade nas universidades públicas e particulares, 
bem como nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia dos Estados de Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso e Rondônia. As empresas e indústrias de Rondonópolis e Cuiabá têm contratado 
bibliotecários, mas ainda em níveis muito baixos e aquém da potencialidade do mercado. As escolas 
particulares têm sido uma opção de trabalho bastante procurada, mas também aquém da potencialidade 
do mercado. Enquanto que nas escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais, a abertura de 
mercado é quase zero, apesar da promulgação da Lei nº 12.244 de 24 de maio de 2010 que dispõe 
sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País.  

 A relutância da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso e das Secretarias 
Municipais de Educação em criar o cargo de bibliotecário e em contratar-los decorre de uma 
percepção pública errônea das funções das bibliotecas e dos bibliotecários; da resistência em aceitar a 



Página 30 de 158 

 

 

 

 

função educativa do bibliotecário; da falta de entendimento da biblioteca como contribuinte ativo no 
processo de ensino e aprendizagem; e a relutância em aceitar a biblioteca como parceira em projetos 
de ensino. 

 Dados do Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região (CRB1) que engloba os estados 
de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal apontam que em 2013 havia 
aproximadamente de 3011 profissionais regularmente cadastrados junto ao Conselho (SISTEMA, 
2014).  Há grande potencialidade e demanda de profissionais na Capital, em Rondonópolis e nas 
regiões interioranas. Estas outras localidades interioranas demandam e têm atraído os egressos do 
Curso de Biblioteconomia, o que denota, uma vez mais, a importância e a função social do Curso. 

 Muitos dos egressos têm prestado concursos públicos e conseguido aprovação entre os 
primeiros colocados. Entre o ano de 2000 e 2018 houve o ingresso de 653 discente. Especificamente, 
quanto ao processo de formação, houveram 15 turmas concluintes, que se formaram entre 2000 à maio 
de 2018, que corresponde aos discentes que ingressaram entre 2000 e 2014 e geraram 499 matricula, 
registre-se que dentre aqueles, 274 discentes concluíram o Curso, gerando uma taxa de evasão de 
45,1% enquanto que 54.9% concluíram o Curso, segundo dados fornecidos pelo Registro Acadêmico 
da UFMT 

 

 

3.2 Concepção do Curso 

 

 O Curso de Graduação em Biblioteconomia, modalidade de Bacharelado, funciona no Campus 
Universitário de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso no período noturno, com uma 
entrada anual de 43 vagas, com matricula no Regime Seriado anual e oferta semestral das disciplinas, 
com tempo de integralização de 8 (oito) semestres no mínimo e de 16 (dezeseis) semestres no 
máximo, ou seja, no mínimo 4 anos e no máximo 8 anos. 

 Para graduar-se no curso de Biblioteconomia o aluno deverá cursar 2.625 horas em no mínimo 
04 anos e no máximo em 08 anos.  Para a conclusão do curso o aluno deverá cursar no mínimo 02 
(duas) disciplinas optativas com carga horária de 60 horas cada, ou uma disciplina optativa com carga 
horária de 120 horas.  Bem como perfazer 125 horas em atividades complementares e apresentar e 
defender uma monografia. 
 A concepção do Curso de Biblioteconomia da UFMT está em conformidade como o Parecer 
MEC/CNE/CES 492/2001 (BRASIL, 2001), o Parecer MEC/CNE/CES 1363/2001 (BRASIL, 2011a) 
e a RESOLUÇÃO CNE/CES 19, DE 13 DE MARÇO DE 2002 (BRASIL, 2002). 

 Quanto ao Currículo do Curso de Biblioteconomiada UFMT, o mesmo pretende acompanhar, 
absorver e adequar-se as constantes mudanças ocorridas nos processos de seleção, coleta, organização, 
tratamento, recuperação, transmissão e disseminação da informação, independentemente de seu 
formato ou suporte, bem como, na promoção da leitura na organização, direção e execução dos 
serviços técnicos concernentes à área da Biblioteconomia. 

 
 

3.2.1 O Curso e as políticas institucionais da UFMT 

 

 Há plena conformidade entre as ações do curso de Biblioteconomia e o preconizado no Plano 
de Desenvolvimento Institucional da UFMT em relação às políticas institucionais e as práticas do 
curso. O ensino de qualidade, pesquisa e extensão, são ações praticadas nas atividades regulares do 
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curso. A ética como postura e o compromisso social como atitude, são estimulados pelos docentes 
dentro do cotidiano do processo de ensino-aprendizagem. 

 As atividades permanentes de prática profissional, articuladas ao ensino, estão ligadas ao 
conceito de capacidade laborativa, ou seja, capacidade física e mental para o exercício de atividade 
produtiva, na medida em que as competências geradas contribuem para a formação específica do 
estudante no que se refere à sua formação profissional. 

 Os princípios do Curso de Biblioteconomia estão articulados com os princípios da UFMT, 
definidos em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, que são os seguintes: 

a) Autonomia institucional e compromisso social; 

b) Ética; 

c) Pluralidade; 

d) Ensino público, gratuito e laico; 

e) Qualidade acadêmica; 

f) Gestão democrática e transparente; 

g) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

h) Articulação com a sociedade; 

i) Ousadia. 

 

 Considerando essa articulação e sua interface com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os 
princípios norteadores do Curso de Biblioteconomia / UFMT / CUR / ICHS são os seguintes: 

a) Investimento na pesquisa, em articulação com o ensino; 

b)  Conhecimento das diversas abordagens teórico e práticas dos fenômenos 
bibliotecários sem diluir suas diferenças e favorecer a visão crítica sobre a produção 
do conhecimento em Biblioteconomia; 

c) Interlocução com outras áreas de conhecimento, tendo em vista a complexidade do 
fenômeno humano; 

d) Compreensão dos aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos para a atuação 
profissional; 

e) Postura ética como fundamento da produção e divulgação do conhecimento 
bibliotecário, bem como do exercício da profissão. 

 

 Durante todo o processo de existência do curso de Biblioteconomia, a UFMT disponibilizou e 
deverá continuar a disponibilizar em seus projetos de expansão e consolidação as vagas para a 
contratação de professores efetivos que se façam necessários para o atendimento das atividades de 
ensino de graduação em Biblioteconomia. 

 

 

3.2.2 Regime acadêmico 

 

 O Curso de Graduação em Biblioteconomia, modalidade de Bacharelado, funciona no Campus 
Universitário de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso no período noturno, com uma 
entrada anual de 43 vagas, com matricula no Regime Seriado anual e oferta semestral das disciplinas, 
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com tempo de integralização de 8 (oito) semestres no mínimo e de 16 (dezeseis) semestres no 
máximo, ou seja, no mínimo 4 anos e no máximo 8 anos. 

 Após tal período caberá à aplicação da RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 68, de 24 de julho de 
2014, homologada pela Resolução CONSEPE n.º 81/2014, que aprova os procedimentos que tratam de 
gestão da regularidade de vínculo acadêmico institucional dos estudantes nos cursos de graduação da 
UFMT. 

 

 

3.2.3 Número de vagas e entrada 

 

 O Curso de Graduação em Biblioteconomia tem uma entrada anual, sempre no primeiro 
semestre de cada ano letivo, com 43 vagas. As aulas do Curso de Graduação em Biblioteconomia 
ocorrerão no Campus de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso em turno único no 
período noturno e distribuídas de segunda-feira a sexta-feira. Em situações excepcionais, as aulas 
poderão ser ofertadas no período matutino ou vespertino e também aos sábados. 

 

 

3.2.4 Turno de funcionamento 

 

 As aulas do Curso de Graduação em Biblioteconomia ocorrerão no Campus de Rondonópolis 
da Universidade Federal de Mato Grosso em turno único no período noturno e distribuídas de 
segunda-feira a sexta-feira. Em situações excepcionais, as aulas poderão ser ofertadas no período 
matutino ou vespertino e também aos sábados. 

 

 

3.2.5 Formas de ingresso no curso 

 

 Serão oferecidas, anualmente, 43 (quarenta e três) vagas em um único acesso, sempre no 
primeiro semestre de cada ano letivo, de acordo com o Regulamento do Processo Seletivo para 
Ingresso nos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso aprovado pela Resolução 
CONSEPE N.º 070, de 18/06/2001, Resolução CONSEPE N.º 83, de 14 de maio de 2009 e Resolução 
CONSEPE N.º 100, de 21 de novembro de 2011, adquirindo direito à vaga aqueles candidatos 
enquadrados nos itens a seguir e regulados pelos editais da UFMT. 

I - que tenham sido classificados no ENEN e no Sistema de Seleção Unificada (SISU); 

II - transferidos, mediante existência de vaga, ou compulsoriamente; 

III - de outros países, através de convênios ou acordo cultural; 

IV - portadores de diplomas de curso superior mediante a existência de vaga; 

V - que tenham sido classificados em concurso vestibular especial, conforme projeto de 
curso. 

VI - Demais formas amparadas Pela legislação e acolhidas pela UFMT. 
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3.2.6 Período mínimo e máximo de integralização do curso 

   

O Curso de Graduação em Biblioteconomia, terá o tempo de integralização de 8 (oito) semestres no 
mínimo e de 16 (dezeseis) semestres no máximo, ou seja, no mínimo 4 anos e no máximo 8 anos. 

 Após tal período caberá a aplicação da RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 68, de 24 de julho de 
2014, homologada pela Resolução CONSEPE n.º 81/2014, que aprova os procedimentos que tratam de 
gestão da regularidade de vínculo acadêmico institucional dos estudantes nos cursos de graduação da 
UFMT. 

 

 

3.2.7 Dimensão das turmas 

 

 As dimensões das turmas obedecerão aos limites expressos a seguir, mas, nas 
excepcionalidades poderão haver mais discentes matriculados, desde que a ampliação da dimensão da 
turma seja aprovada pelo Colegiado do Curso de Biblioteconomia. 

a) Aulas teóricas: até 50 estudantes por turma. 

b) Estágios: até 50 estagiários por turma, subdivididos em grupos de 5 estagiários por 
projeto. 

c) Aulas práticas: as turmas serão dimensionadas pelo professor e apresentadas no plano 
de ensino, haja vista que as aulas práticas integram e estão associadas às aulas 
teóricas. 

 

 

3.2.8 Carga horária para integralização curricular 

 

 Para graduar-se no curso de Biblioteconomia o aluno deverá cursar 2.625 horas em no mínimo 
04 anos e no máximo em 08 anos.  Para a conclusão do curso o aluno deverá cursar no mínimo 02 
(duas) disciplinas optativas com carga horária de 60 horas cada, ou uma disciplina optativa com carga 
horária de 120 horas.  Bem como perfazer 125 horas em atividades complementares e apresentar e 
defender uma monografia. 
 

 

3.2.9 Graus e títulos obtidos 

 

 Os estudantes que finalizarem o curso de graduação em Biblioteconomia farão jus ao diploma 
de Bacharel em Biblioteconomia. 
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3.3 Missão e Objetivos do Curso 

 

 O curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Mato Grosso é estruturado com a 
missão de propiciar formação universitária em nível de graduação para formar bacharéis em 
Biblioteconomia, também denominados de bibliotecários, com conhecimentos, competências e 
habilidades para discutir e solucionar questões relacionadas à seleção, à coleta, à organização, a 
representação, ao tratamento, à disseminação e ao acesso à informação e ao conhecimento em 
diferentes meios, formatos e suportes.  Bem como na promoção da leitura. 

 Pretende-se ainda iniciar o futuro Bibliotecário no cenário da pesquisa científica para atender 
às demandas sociais por respostas as transformações científica, culturais e tecnológicas e para que o 
bibliotecário seja crítico, investigador, gerencie a informação registrada, realize pesquisas relativas a 
produtos, serviços e de gestão da informação. 

 O principal objetivo do Curso de Biblioteconomia é formar bibliotecários capazes de: 

a) agirem como técnicos de nível superior com atuação na seleção, coleta, organização, 
representação, tratamento, disseminação e acesso à informação e ao conhecimento em 
qualquer tipo de suporte físico e na promoção da leitura; 

b) atuarem como docentes no ensino superior dentro de sua área de formação; 
c) exercerem a profissão como administradores de bibliotecas, centros de documentação, 

unidades e serviços de informações; 
d) atuarem profissionalmente no processo de mediação e disseminação entre o universo da 

informação e seus usuários, em instituições públicas ou privadas, das quais citamos as 
universidades, as escolas, as secretarias de governo, o ministério público, os institutos de 
pesquisas, os provedores de informações, as empresas, os bancos, as indústrias, os centros 
culturais, entre outras organizações. 

 
 Para alcançar seu objetivo o curso de Biblioteconomia articulará ações capazes de: 

a) Propiciar aos discentes fundamentos teóricos que permitam a formação de 
bibliotecários críticos, capazes de analisar, sintetizar e recuperar informações; 

b) Permitir aos discentes identificarem demandas de informação e propor soluções 
técnicas; 

c) Proporcionar aos discentes a percepção de problemas relacionados à informação e à 
administração de bibliotecas, de unidades e serviços de informação, de centros de 
documentação; 

d) Desenvolver a competência técnica e acadêmica dos discentes, bem como a 
capacidade para tomada de decisões, enfocando a ética profissional e a 
responsabilidade social; 

e) Permitir aos discentes apresentarem e desenvolver técnicas para a busca e recuperação 
de informações; 

f) Propiciar aos discentes a oportunidade de atuarem como novos agentes de difusão 
cultural e disseminadores da informação; 

g) Permitir aos discentes executarem atividades profissionais, que respondam às 
demandas de informação, acompanhem o desenvolvimento do mercado e viabilize a 
utilização das novas Tecnologias; 

h) Fomentar pesquisas relativas à área da Ciência da Informação e da Biblioteconomia. 
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3.4 Perfil, Competências, Habilidades e Atitudes do Egresso  

 

 De acordo com o parecer CNE/CES 492/2001 (2001) no item tocante as diretrizes curriculares 
para os cursos de Biblioteconomia: 

A formação do bibliotecário supõe o desenvolvimento de determinadas competências e 
habilidades e o domínio dos conteúdos da Biblioteconomia. Além de preparados para 
enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua prática profissional, 
produzir e difundir conhecimentos, refletir criticamente sobre a realidade que os envolve, 
buscar aprimoramento contínuo e observar padrões éticos de conduta, os egressos dos 
referidos cursos deverão ser capazes de atuar junto a instituições e serviços que 
demandem intervenções de natureza e alcance variados: bibliotecas, centros de 
documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de informação, órgãos 
de gestão do patrimônio cultural etc. 

 

 Nesta perspectiva o perfil almejado para os Bibliotecários formados pelo Curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal de Mato Grosso é o indicado pela Classificação Brasileira 
de Ocupações (2011), ou seja, o bibliotecário é o profissional que “organiza, dirige e executa trabalhos 
técnicos relativos às atividades biblioteconômicas, desenvolvendo um sistema de catalogação, 
classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar 
informações de caráter geral ou específico, e colocá-las à disposição dos usuários, seja em bibliotecas 
ou em centros de documentação”.  Bem como conhecedor das novas tecnologias da informação, capaz 
de interagir no processo de transferência da informação, que tenha visão interdisciplinar com 
consciência de cidadania, preocupado, com a formação de futuros leitores e que seja habilitado a 
atender às necessidades de informação oriundas dos diversos setores da sociedade. 

 

 

3.4.1 Competências do egresso 

 

 De acordo com o parecer CNE/CES 492/2001 (2001) no item tocante as diretrizes curriculares 
para os cursos de Biblioteconomia: 

 

A formação do bibliotecário supõe o desenvolvimento de determinadas 
competências e habilidades e o domínio dos conteúdos da Biblioteconomia. 
Além de preparados para enfrentar com proficiência e criatividade os 
problemas de sua prática profissional, produzir e difundir conhecimentos, 
refletir criticamente sobre a realidade que os envolve, buscar aprimoramento 
contínuo e observar padrões éticos de conduta, os egressos dos referidos 
cursos deverão ser capazes de atuar junto a instituições e serviços que 
demandem intervenções de natureza e alcance variados: bibliotecas, centros 
de documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de 
informação, órgãos de gestão do patrimônio cultural etc. 
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 As competências e habilidades dos graduados em Biblioteconomia, típicas desse nível de 
graduação, explicitadas pela Resolução CNE/CES 492/2001 (2001) e adotadas pelo curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal de Mato Grosso, são as seguintes: 

 a) Competências Gerais: 

1. Gerar produtos a partir dos conhecimentos adquiridos e divulgá-los; 
2. Formular e executar políticas institucionais; 
3. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos; 
4. Utilizar racionalmente os recursos disponíveis; 
5. Desenvolver e utilizar novas tecnologias; 
6. Traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidades nas respectivas áreas 

de atuação; 
7. Desenvolver atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, dirigir, 

assessorar, prestar consultoria, realizar perícias e emitir laudos técnicos e pareceres; 
8. Responder a demandas sociais de informação produzidas pelas transformações 

tecnológicas que caracterizam o mundo contemporâneo. 
 

b) Competências Específicas: 

1. Interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e uso da informação, 
em todo e qualquer ambiente; 

2. Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar recursos e produtos de 
informação; 

3. Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza; 
4. 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; 

5. Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, transferência e uso da 
informação. 

 

 Ademais, desenvolver-se-ão as competências técnico-científicas; gerenciais e sociopolíticas 
detalhadas a seguir. 

Competências Técnico-Científicas 

 Em termos de competências técnico-científicas espera-se que o egresso do curso seja capaz de: 

1) Desenvolver e aplicar conhecimentos humanísticos, científicos, técnicos e 
instrumentais no campo da Biblioteconomia; 

2) Analisar as dimensões inter, multi e transdisciplinares dos fenômenos informacionais; 

3) Coletar, produzir, selecionar, organizar, recuperar e disseminar informações; 

4) Formar, desenvolver, avaliar e preservar acervos informacionais; 

5) Mediar o acesso, a busca, o uso e a apropriação da informação; 

6) Avaliar, explorar, produzir, aplicar, customizar e utilizar tecnologias de informação e 
comunicação; 

7) Diagnosticar, contextualizar e interpretar necessidades com vistas ao atendimento de 
demandas informacionais; 

8) Avaliar, criar, organizar, gerenciar e disseminar produtos e serviços de informação. 
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Competências Gerenciais 

 Quanto às competências gerencias, espera-se formar bibliotecários capazes de: 

a. Planejar, implementar, acompanhar e avaliar redes, sistemas, unidades e recursos 
(produtos e serviços) de informação; 

b. Elaborar e gerenciar políticas, programas, planos e projetos para organismos, 
instituições, redes, sistemas, unidades, recursos (produtos e serviços) de informação; 

c. Gerenciar equipes e recursos em ambientes de informação; 

d. Aplicar recursos de marketing para a prospecção e a promoção de redes, sistemas, 
unidades, recursos (produtos e serviços) de informação; 

e. Exercer liderança para a promoção de processos comunicacionais com a equipe, a 
comunidade usuária e a sociedade; 

f. Garantir a qualidade de serviços e produtos de informação; 

g. Tomar decisões com assertividade. 

 

Competências Sociopolíticas 

 No que diz respeito às competências sociais e políticas, o curso tem por objetivo formar 
bibliotecários capazes de: 

1) Identificar, analisar e traduzir necessidades informacionais em contextos sociais 
específicos; 

2) Articular teoria e prática com responsabilidade social; 

3) Participar ativamente de contextos sociais e políticos no âmbito de sua atuação; 

4) Participar, assessorar e intervir na formulação de políticas de informação; 

5) Atuar de forma coletiva e ética no âmbito das instituições sociais, com o objetivo da 
promoção e defesa da profissão e do meio social; 

6) Promover parcerias e atuar de forma empreendedora. 

 

 

3.4.2 Habilidades profissionais do egresso 

 

 Durante a formação acadêmica pretende-se desenvolver as seguintes habilidades nos futuros 
egressos: 

1) Integridade e coerência. Revela a capacidade que o profissional tem de se relacionar. 
Faz com que as outras pessoas se comprometam e cooperem com ele. Para isso é 
preciso confiança dentro de uma organização, bem como potencializar alguns pontos 
do profissional: analisar as situações em que houve um descomprometimento com 
alguma tarefa; informar aos outros quando não irá poder cumprir com uma tarefa, para 
não perder sua credibilidade; aplicar os feedbacks em suas ações; reconhecer seus 
erros perante os demais; fazer um planejamento, como um fluxograma, dos 
compromissos adquiridos que devem ser cumpridos. 

2) Flexibilidade. É a atitude para lidar com os imprevistos e contornar os momentos de 
crise. Para isso, tem que se “treinar” a improvisação. Mas como? Há alguns pontos 
que ajudam esse treinamento: reduzir o tempo que se emprega planejando uma tarefa; 
sempre que puder troque um trabalho que exige minuciosidade e morosidade por 
ações; trabalhe com equipes que contenham uma diversidade de pessoas, que vai te 
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ajudar a aceitar que não existem verdades absolutas; crie o costume de pedir a opinião 
para toda sua equipe, e observe os vários pontos-de-vista para resolver um 
determinado problema; marque num papel os motivos que o levaram a determinar 
certa decisão, e se você os mantém ou não quando a situação muda de rumo. 

3) Autoconfiança e autoconhecimento. Essas habilidades são importantes para você 
assumir riscos e ter segurança, são ótimas para o espírito empresarial, visando ser um 
líder e empreendedor. Para isso saia da sua zona de conforto e comece a ter uma visão 
mais ampla de até onde você pode chegar; marque num papel seus objetivos, circule 
os que já alcançou e sempre determine novos; fuja das pessoas muito protetoras e de 
superiores que não delegam tarefas, limitando sua capacidade; para melhorar seu 
autoconhecimento tente enxergar como as pessoas ao seu redor o vêem, ou procure um 
especialista no assunto, como um terapeuta, para melhorar suas capacidades pessoais. 

4) Intuição. Deixar guiar-se pela sua intuição pode ajudar a livrar-se de um problema 
rapidamente, quando há escassez de tempo, e ajuda a melhorar sua capacidade de 
criação. Para isso é preciso aprender a pensar intuitivamente, como um “efeito 
helicóptero”, que significa ver as coisas de cima com uma certa distância; tente 
resolver um problema que pode até ser óbvio para os outros, e encontre mais de uma 
solução; quando tiver que explicar situações complexas, crie o hábito de simplificar as 
informações, identificando o ponto-chave para aqueles que concordam com a sua 
argumentação. 

5) Capacidade crítica. Habilidade para analisar criticamente toda tarefa que lhe é 
delegada. Como se todo projeto ou trabalho seja feito com todos os prós e contras. 
Segundo os especialistas essa é uma das habilidades mais difíceis de se desenvolver, 
porém há algumas maneiras de exercitá-la: tente utilizar o lado mais racional do 
cérebro, evitando tomar decisões baseadas nas emoções; melhore sua capacidade de 
enxergar a realidade, analisando separadamente cada uma das partes que condicionam 
a solução de um problema, e peça a ajuda de outras pessoas para descobrir novos 
fatores que você não havia percebido; crie o hábito de marcar num papel qual o 
motivo lógico (racional) que o levou a chegar a determinada conclusão; discipline sua 
mente para criar todas as argumentações possíveis para defender suas idéias, sem se 
esquecer os detalhes como datas e investimentos. 

6) Iniciativa. Serve para tornar as idéias boas em prática. É agir com velocidade e 
inovação. Para potencializar essa habilidade: ofereça ajuda para resolver situações 
difíceis e imprevisíveis; se tem tendência a evitar os riscos, passe a considerar os erros 
cometidos no passado como novas oportunidades para aprender; desenvolva 
atividades que estão coligadas à iniciativa como delegar tarefas, análise de custo-
benefício; clarifique suas prioridades para colocá-las em prática. 

7) Compreensão. Refere-se a compreensão e domínio da cultura da organização, 
otimizando o relacionamento de todos aqueles que trabalham, para ter um bom 
relacionamento com colegas, clientes e fornecedores. Para isso analise sua 
organização internamente, averigüe seu funcionamento e saiba dos obstáculos que 
possa vir a enfrentar; quando te anunciam um caminho, tente descobrir como as outras 
pessoas da organização reagirão em relação a esta nova meta. 

8) Competitividade. Ter metas claras, não deter-se em chegar ao objetivo comum. 
Preocupar-se em realizar um excelente trabalho, ir além dos objetivos determinados 
por seus superiores, ter tendência a inovar e desfrutar coisas que antes não conseguia. 
Todos esses fatores referem-se a uma competitividade sadia, um passo para o sucesso. 
Esta habilidade está intimamente ligada às suas emoções e motivações pessoais. 
Questionar sobre seus objetivos e metas; sobre aquilo que realmente gosta de fazer e 
evitar rotinas de trabalho, sempre inovando, é um modo de potencializar essa 
habilidade. 
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9) Visão no cliente. Descobrir os desejos ocultos do outro, investir tempo sobre as 
necessidades das outras pessoas e clientes, enfim, detectar aquilo que satisfaz o 
cliente. Para potencializar essa habilidade: controle suas emoções e tenha flexibilidade 
para relacionar-se com os diversos tipos de pessoas; quando tem que lidar com 
clientes que não são muito claros naquilo que desejam, aprenda a questioná-los, para 
detectar sua real necessidade e desejos; tente manter-se sempre disponível para o 
cliente; seja simpático; desenvolva um histórico de pedidos de todos os seus clientes, 
para que quando eles entrarem em contato, você possa otimizar a comunicação. 

10) Compreensão interpessoal e empatia. Ter sensibilidade para lidar com todos, satisfazer 
aos demais, tornar-se o líder do grupo graças a sua empatia. Esta é a habilidade chave, 
principalmente para aqueles que lidam diretamente com o atendimento ao cliente e 
profissionais na área de prestação de serviços, pois cabe a esses profissionais 
identificar com empatia aquilo que seus clientes realmente necessitam. Na verdade, a 
empatia se desenvolve com a prática, primeiro conscientemente (tomando notas do 
que o outro diz, escutando dúvidas e necessidades), e depois convertendo isso num 
hábito diário. 

11) Capacidade de liderança. É a capacidade natural dos outros seguirem a você. Se você 
tem facilidade em motivar seus colegas de trabalho, e eles sempre pedem a sua 
opinião para tomar decisões importantes, você já tem essa capacidade dentro de si. 
Fazer com que os superiores também te sigam é uma boa proposta. Para pontecializar 
ainda mais essa capacidade, dedique uma parte do seu tempo para escutar os demais 
da equipe, conhecer os problemas pelos quais estão passando e deixar claro que eles 
podem confiar em você para alcançarem suas metas; tente ganhar o respeito dos 
demais por meio de suas atitudes, trabalhando com coerência e dando sempre o bom 
exemplo. 

12) Persuasão. Influenciar e persuadir os demais para alcançar os objetivos propostos é 
uma habilidade muito poderosa. Alguns têm um inexplicável magnetismo com os 
outros membros da equipe, para que eles dêem o melhor de si. Mas, para conseguir 
ganhar mais capacidade de persuasão, há algumas dicas: melhore sua capacidade de 
comunicação e a maneira de por no papel o planejamento das metas; seja coerente em 
tudo o que diz ou faz, pois é a segurança de sua credibilidade, e assim poderá fazer 
com que os outros te sigam. Apenas não confunda essa poderosa habilidade de 
persuadir com a de manipular as pessoas, pois nesse caso essa capacidade deixa de 
trazer benefícios profissionais para você. 

13) Relacionamentos/Pessoas. Manter relações de longo prazo com os colegas de trabalho 
fora do ambiente profissional; dominar as habilidades interpessoais importantes, como 
escutar os outros; trabalhar orientando-se nas pessoas e não nas tarefas. Essas e outras 
atitudes pertencem a uma habilidade muito valiosa e bem requisitada no meio 
corporativo pelas grandes empresas: a capacidade de relacionamento interpessoal. 
Para aprimorar essa habilidade: compartilhe com os demais seus assuntos pessoais; 
escolha pessoas que mais têm afinidade contigo, e estabeleça uma relação de 
confiança dentro e fora do ambiente de trabalho; trate cada um de forma 
personalizada; amplie sua rede de relacionamentos, entrando em contato com pessoas 
novas em reuniões, por exemplo. 

14) Coaching. A palavra coach em português significa treinador, mentor. Quem tem a 
habilidade de “coaching” é aquela pessoa capaz de observar o trabalho em equipe e 
identificar quais os indivíduos são mais adequados para executar determinada tarefa; 
consegue abranger as necessidades pessoais de cada um com as necessidades da 
empresa como um todo e se preocupa para que toda equipe se desenvolva e cresça 
profissionalmente. Para aprimorar sua capacidade de coach, é preciso primeiramente 
se espelhar em um outro coach, que te ajude a identificar suas próprias fortalezas, e 
fazer com que você desenvolva-se profissionalmente, cada vez mais. 
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15) Trabalho em equipe. Se sentir bem em estar colaborando com todas as pessoas, em que 
elas também lhe digam o que deve fazer; escutar e respeitar as opiniões alheias 
diversas das suas; preferir trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo comum a 
trabalhar sozinho para almejar por metas individuais. Essas são atitudes daqueles que 
possuem essa brilhante capacidade de trabalhar em equipe. Aprender a aceitar críticas; 
aprender a delegar tarefas; pedir opiniões para os demais e eliminar as barreiras 
formais em situações rotineiras são formas de você pontecializar mais essa habilidade. 

16) Visão do negócio. Para aqueles que se preocupam em estar sempre atualizados; têm a 
própria opinião sobre em qual lugar está sua organização e para onde ela irá caminhar 
e é capaz de prever as conseqüências das suas decisões antes que elas virem um 
problema. Essas são as características de quem já possui essa habilidade, de aguçar 
seu faro para um todo. Para pontecializar ou começar a treiná-la: desenvolva seu lado 
e sua curiosidade intelectual, acostumando-se a ler livros, revistas e jornais periódicos; 
dedique uma parte do seu tempo para planejar, analisar e estabelecer prioridades na 
sua área de atuação; para prever possíveis conseqüências no futuro, passe a analisar a 
realidade do mercado em longo prazo, contrastando dados do passado com dados do 
presente. 

17) Autocontrole das emoções. Controlar as situações difíceis e ter capacidade para 
suportar com naturalidade as situações de máximo estresse. Essas são algumas das 
características das pessoas que possuem essa habilidade. Para otimizar o controle das 
suas emoções, ou começar a ter essa habilidade: tome as decisões importantes em 
momentos de lucidez e não quando você estiver de mal-humor; aprenda a frear as 
reações negativas, contar até 10 já começa a resolver, ou peça para que alguém te 
ajude a se controlar; pare para respirar se necessário; potencialize sua habilidade 
interpessoal com os demais, assim você entenderá os pontos-de-vista dos outros, o que 
lhe ajudará a compreender melhor suas reações negativas em alguns momentos. 

18) Comunicação e negociação. Aqueles que têm a capacidade para iniciar conversas com 
todos os tipos de pessoas e que, quando explicam assuntos complexos aos demais, 
conseguem fazer com que eles captem a mensagem logo em seguida. Essas são 
características das pessoas que possuem a habilidade da comunicação e negociação em 
evidência. Para otimizar ainda mais essa habilidade: use o feedback para descobrir 
quais são os obstáculos que te limitam quando se comunica com os demais; para evitar 
mal-entendidos, use sempre expressões como “ajude-me a...”, assim você consegue 
negociar e delegar tarefas aos demais. 

19) Agilidade para tomar decisões. Não deixe que uma análise excessiva dos fatos faça 
com que você não tome decisões, te paralise. Essa habilidade se encaixa perfeitamente 
nas áreas em que se exijam resultados imediatos e decisões estratégicas, sem perder 
tempo em longas reuniões. Para otimizar: sempre analise todas as informações 
possíveis antes de tomar uma decisão, evite agir sob pressão; crie o hábito de anotar 
como você resolve os problemas mais complexos, assim quando tiver que tomar uma 
decisão difícil, já saberá como resolvê-los. 

20) Aprendizado e desenvolvimento pessoal. Aqueles que estão dispostos a iniciar novas 
tarefas e buscar novos enfoques ou novos modos de fazer as coisas; sentem-se mais 
motivados com o desenvolvimento pessoal do que com as recompensas materiais que 
possam vir a ter. Essas são algumas das características que essa habilidade influi. Para 
otimizar ainda mais ou desenvolver essa habilidade: tente melhorar sua autocrítica 
com os feedbacks, pois, com eles os outros lhe informam o que está indo bem e mal 
com você. Se você for capaz de assumir suas críticas e erros será capaz de desenvolver 
qualquer aprendizado. 
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3.4.3 Atitudes profissionais do egresso 

 

 O egresso deverá associar os saberes, as práticas e os valores tratados no transcorrer do curso 
para assumir uma atitude voltada a alcançar realização pessoal e crescimento profissional, 
estabelecendo para tanto um ambiente de trabalho e de relações sociais capazes de lhe permitir 
interagir no processo de gestão da informação, com visão interdisciplinar, preocupado com a formação 
de futuros leitores e habilitado a atender às necessidades de informação oriundas dos diversos setores 
da sociedade. 

 

 

3.5  Matriz Curricular 

 

 A matriz curricular do curso de Biblioteconomia se distribui em “conteúdos de formação 
específica”, que são nucleares em relação a cada uma das identidades profissionais em pauta e em 
“conteúdos de formação geral”, destinadas a oferecer referências cardeais externas aos campos de 
conhecimento próprios da Biblioteconomia. 

 Desse modo os “conteúdos de formação específica” na matriz curricular do curso de 
Biblioteconomia da UFMT/CUR estão articulados nos seguintes núcleos: Fundamentos Teóricos da 
Ciência da Informação, Gestão de Unidades e Serviços de Informação, Organização e Recuperação da 
Informação, Recursos e Serviços de Informação, Tecnologia da Informação e Fundamentação Geral. 
Cada núcleo é desdobrado em disciplinas obrigatórias e optativas, apresentadas a seguir: 

 

Fundamentos Teóricos da Ciência da Informação 

Consumo de Informação Científica - 60h 
Ética Profissional da Informação (Optativa) - 60h 
Fundamentos em Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. - 60 h 
História dos Registros de Informação e Transmissão Cultural - 60 h 
Informação para o Desenvolvimento Regional - 60 h 
Introdução à Epistemologia da Ciência da Informação - 60 h 
Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação - 60 h 
Total da Carga Horária - 420h 
 

Gestão de Unidades e Serviços de Informação 

Estudos de Usuários - 60 h 
Gestão de Unidades de Informação - 60 h 
Introdução à Administração (Optativa) - 60 h 
Marketing Bibliotecário - 60 h 
Organização e Administração de Bibliotecas - 60 h 
Planejamento Bibliotecário - 60 h 
Total da Carga Horária - 360h 
 

Organização e Recuperação da Informação 

Analise da Informação - 60h 
Controle Bibliográfico - 60 h 
Documentação e Arquivística - 60 h 
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Indexação - 60 h 
Representação Descritiva I - 60 h 
Representação Descritiva II - 90 h 
Representação Temática I - 90 h 
Representação Temática II - 90 h 
Total da Carga Horária - 570h 
 

Recursos e Serviços de Informação 

Editoração - 60 h 
Formação e Desenvolvimento de Acervos - 60 h 
Recursos Informacionais - 60 h 
Serviços de Referência e Informação - 60h 
Seminário sobre Leitura (Optativa) - 60 h 
Total da Carga Horária - 300h 
 

Tecnologia da Informação 

Arquitetura de Sistemas de Informação - 60h 
Informática Documentária - 60 h 
Introdução à Informática - 60 h 
Total da Carga Horária - 180h 
 

Fundamentação Geral 

Antropologia (Optativa) - 60 h 
Contabilidade Geral (Optativa) - 60 h 
Cultura Brasileira (Obrigatória) - 60 h 
Elementos de Estatística (Obrigatória) - 60 h 
Espanhol Instrumental (Optativa) - 60 h 
Finanças e Orçamento público (Optativa) - 60 h 
Fundamentos de Comunicação (Obrigatória) - 60 h 
História do Brasil I (Optativa) - 60 h 
História do Brasil II (Optativa) - 120 h 
História do Brasil III (Optativa) - 120 h 
História Medieval (Optativa) - 120 h 
Informação e Sociedade (Optativa) - 60h 
Inglês Instrumental (Obrigatória) - 120 h 
Introdução à Filosofia (Optativa) - 60 h 
Introdução aos Estudos Históricos (Optativa) - 60 h 
Língua Portuguesa (Obrigatória) - 60 h 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) (Optativa) - 60 h 
Linguística I (Optativa) - 120 h 
Linguística II (Optativa) - 120 h 
Literatura Brasileira I (Optativa) - 120 h 
Literatura Brasileira II (Optativa) - 120 h 
Literatura Portuguesa I (Optativa) - 120 h 
Literatura Portuguesa II (Optativa) - 120 h 
Noções Básicas de Contabilidade (Optativa) - 60 h 
Noções Gerais de Direito (Optativa) - 60 h 
Psicologia na Biblioteconomia (Optativa) - 60 h 
Teoria Geral da Contabilidade (Optativa) - 60 h 
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As disciplinas obrigatórias e optativas listadas a seguir, integram todas as áreas de estudo. 

 

Disciplinas integrantes de todas as áreas de estudo 

Estágio Supervisionado I - 160 h 
Estágio Supervisionado II - 150 h 
Tópicos Especiais em Biblioteconomia e Ciência da Informação (Optativa) - 60 h 
Trabalho de Conclusão de Curso - 60 h 
Atividades Complementares - 125h 
Total de Carga Horária - 555h 
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Tabela 6 - Componentes Curriculares de Fundamentos Teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação 
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Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

Consumo de Informação Científica  Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Ética Profissional da Informação (Optativa)  Optativa BIB 48 12 8 60   

Fundamentos em Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação.  

Obrigatória BIB 48 12 8 60   

História dos Registros de Informação e 
Transmissão Cultural  

Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Informação para o Desenvolvimento Regional  Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Introdução à Epistemologia da Ciência da 
Informação  

Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da 
Informação  

Obrigatória BIB 48 12 8 60   

SUBTOTAL: 336 84 56 420  

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo.  

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 
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Tabela 7 -  Componentes Curriculares de Gestão de Unidades e Serviços de Informação 
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Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

Estudos de Usuários Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Gestão de Unidades de Informação Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Introdução à Administração (Optativa) Optativa BIB 48 12 8 60   

Marketing Bibliotecário Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Organização e Administração de Bibliotecas Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Planejamento Bibliotecário Obrigatória BIB 48 12 8 60   

SUBTOTAL: 288 72 48 360  

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 
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Tabela 8 -  Componentes Curriculares de Organização e Recuperação da Informação 
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Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

Analise da Informação Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Controle Bibliográfico Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Documentação e Arquivística Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Indexação Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Representação Descritiva I Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Representação Descritiva II Obrigatória BIB 48 42 8 90   

Representação Temática I Obrigatória BIB 48 42 8 90   

Representação Temática II Obrigatória BIB 48 42 8 90   

SUBTOTAL: 384 96 64 570  

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 

 

 

  



Página 47 de 158 

 

 

 

 

Tabela 9 -  Componentes Curriculares de Recursos e Serviços de Informação 
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Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

Editoração Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Formação e Desenvolvimento de Acervos Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Recursos Informacionais Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Serviços de Referência e Informação Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Seminário sobre Leitura (Optativa) Optativa Letras 48 12 8 60   

SUBTOTAL: 240 60 40 300  

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 
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Tabela 10 -  Componentes Curriculares de Tecnologia da Informação 
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Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

Arquitetura de Sistemas de Informação Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Informática Documentária Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Introdução à Informática Obrigatória BIB 48 12 8 60   

         

         

SUBTOTAL: 144 36 24 180  

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 
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Tabela 11 - Componentes Curriculares de Fundamentação Interdisciplinar (OPTATIVAS) 
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Componente Curricular 
Natureza 

U.A.O 
Carga Horária (em horas) Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

Antropologia  Optativa História  48 12 8 60   

Contabilidade Geral Optativa Ciências Contábeis 48 12 8 60   

Editoração Optativa Biblioteconomia 48 12 8 60   

Espanhol Instrumental Optativa Letras 48 12 8 60   

Ética Profissional da Informação Optativa Biblioteconomia 48 12 8 60   

Finanças e Orçamento público Optativa Ciências Contábeis 48 12 8 60   

História do Brasil I Optativa História 48 12 8 60   

História do Brasil II Optativa História 48 12 8 60   

História do Brasil III Optativa História 48 12 8 60   

História Medieval Optativa História 48 12 8 60   

Introdução à Administração Optativa Administração 48 12 8 60   

Introdução à Filosofia Optativa História 48 12 8 60   

Introdução aos Estudos Históricos Optativa História 48 12 8 60   

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Optativa Letras 48 12 8 60   

Lingüística I Optativa Letras 48 12 8 60   

Lingüística II Optativa Letras 48 12 8 60   

Literatura Brasileira I Optativa Letras 48 12 8 60   

Literatura Brasileira II Optativa Letras 48 12 8 60   

Literatura Portuguesa I Optativa Letras 48 12 8 60   

Literatura Portuguesa II Optativa Letras 48 12 8 60   

Noções Básicas de Contabilidade Optativa Ciências Contábeis 48 12 8 60   

Noções Gerais de Direito Optativa Ciências Contábeis 48 12 8 60   

Psicologia na Biblioteconomia Optativa Psicologia 48 12 8 60   

Seminário sobre Leitura Optativa Letras 48 12 8 60   

Teoria Geral da Contabilidade Optativa Ciências Contábeis 48 12 8 60   
* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 
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Tabela 12 - Componentes Curriculares de integrantes de todas as áreas de estudo 
7°
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Componente Curricular 

Natureza 

U.A.O 

Carga Horária (em horas) Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

Estágio Supervisionado I Obrigatória BIB 30 130 8 160   

Estágio Supervisionado II Obrigatória BIB 30 120 8 150   

Tópicos Especiais em Biblioteconomia e Ciência da 
Informação 1 (Optativa) 

Optativa BIB 48 12 8 60   

Tópicos Especiais em Biblioteconomia e Ciência da 
Informação 2 (Optativa) 

Optativa BIB 48 12 8 60   

Trabalho de Conclusão de Curso Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Atividades Complementares Obrigatória BIB   125 125   

SUBTOTAL: 329 286 40 615  

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo. 

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 
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3.6 Proposta de Fluxo Curricular 

 
 Apresenta-se a seguir, um fluxo de estrutura curricular que permite a conclusão do curso de Biblioteconomia dentro de no mínimo quatro anos. 

 

Tabela 13 - Fluxo da estrutura curricular 07 

Componente Curricular 
Natureza 

U.A.O 
Carga Horária (em horas) Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

1°
 A

N
O

 1°
 S

E
M

E
S

T
R

E
 Introdução à Informática Obrigatória BIB 48 12 8 60   

História dos Registros de Informação Cultural Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Fundamentos em Comunicação Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Representação Descritiva 1 Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Metodologia do Estudo Obrigatória BIB 48 12 8 60   
SUBTOTAL: 240 60 40 300  

2°
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Língua Portuguesa Obrigatória Letras 48 12 8 60   
Cultura Brasileira Obrigatória História 48 12 8 60   
Fundamentos em Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação Obrigatória BIB 48 12 8 60   
Inglês Instrumental Obrigatória Letras 48 12 8 60   

Editoração Obrigatória BIB 48 12 8 60   

SUBTOTAL: 240 60 40 300  

2°
 A

N
O

 

3°
 S

E
M

E
S

T
R

E
 Organização e Administração de Bibliotecas Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Documentação e Arquivística Obrigatória BIB 48 12 8 60   
Estudos de Usuários Obrigatória BIB 48 12 8 60   
Representação Temática 1 Obrigatória BIB 48 42 8 90   

Informação para o desenvolvimento regional Obrigatória BIB 48 12 8 60   

SUBTOTAL 240 90 40 330  

4°
 S

E
M

E
S

T
R

E
 Introdução à Epistemologia da Ciência da Informação Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Serviços de Referência Obrigatória BIB 48 12 8 60   
Análise da Informação Optativa PSI 48 12 8 60   
Representação Descritiva 2 Obrigatória BIB 48 42 8 90   

Optativa I: Psicologia na Biblioteconomia Obrigatória BIB 48 12 8 60   

SUBTOTAL: 240 90 40 330  
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Componente Curricular 
Natureza 

U.A.O 
Carga Horária (em horas) Requisitos 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL Pré-req. Co-req. 

3°
 A

N
O

 

5°
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Indexação Obrigatória BIB 48 12 8 60   
Formação e Desenvolvimento de Acervos Obrigatória BIB 48 12 8 60   
Elementos de Estatística Obrigatória MAT  48 12 8 60   
Consumo da Informação Científica Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Estágio Supervisionado 1 Obrigatória BIB 30 130 8 160   

SUBTOTAL:  222 178 40 400  

6°
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Representação Temática 2 Obrigatória BIB 48 42 8 90   

Recursos Informacionais Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Gestão de Unidades de Informação Obrigatória BIB 48 12 8 60   

         

SUBTOTAL: 192 78 32 270  

4°
 A

N
O

 7°
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Optativa 2:  Tópicos Especiais em Biblioteconomia e Ciência da Informação 1 Optativa Diversos 48 12 8 60   

Planejamento Bibliotecário Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Trabalho de Conclusão de Curso Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Controle Bibliográfico Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Arquitetura de Sistemas de Informação Obrigatória BIB 48 12 8 60   
SUBTOTAL 240 60 40 300  

8°
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

Marketing Bibliotecário Obrigatória BIB 48 12 8 60   

Estágio Supervisionado 2 Obrigatória BIB 30 120 8 150   

Informática Documentária Obrigatória BIB 48 12 8 60   
 

        

SUBTOTAL 126 144 24 270  
 Atividades Acadêmicas Complementares Obrigatória  125   125   
CARGA TOTAL DO CURSO: 1865 760 296 2625  
ENADE** 
* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo.  

** ENADE:  em conformidade com a legislação. 
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3.6.1   Disciplinas obrigatórias do fluxo curricular 

 

Tabela 14 - Disciplinas Obrigatórias do Fluxo Curricular  2007 

Semestre Componente Curricular U.A.O T PD PAC Totssl 

1° 

Introdução à Informática BIB 48 12 8 60 
História dos Registros de Informação 
Cultural 

BIB 48 12 8 60 

Fundamentos em Comunicação BIB 48 12 8 60 

Representação Descritiva 1 BIB 48 12 8 60 

Metodologia do Estudo BIB 48 12 8 60 

2° 

Língua Portuguesa Letras 48 12 8 60 
Cultura Brasileira História 48 12 8 60 
Fundamentos em Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação 

BIB 48 12 8 60 

Inglês Instrumental Letras 48 12 8 60 

Editoração BIB 48 12 8 60 

3° 

Organização e Administração de 
Bibliotecas 

BIB 48 12 8 60 

Documentação e Arquivística BIB 48 12 8 60 
Estudos de Usuários BIB 48 12 8 60 
Representação Temática 1 BIB 48 42 8 90 
Informação para o desenvolvimento 
regional 

BIB 48 12 8 60 

4° 

Introdução à Epistemologia da Ciência da 
Informação 

BIB 48 12 8 60 

Serviços de Referência BIB 48 12 8 60 
Análise da Informação PSI 48 12 8 60 
Representação Descritiva 2 BIB 48 42 8 90 

Optativa I Diversos 48 12 8 60 

5° 

Indexação BIB 48 12 8 60 
Formação e Desenvolvimento de 
Acervos 

BIB 48 12 8 60 

Elementos de Estatística MAT  48 12 8 60 
Consumo da Informação Científica BIB 48 12 8 60 

Estágio Supervisionado 1 BIB 30 130 8 160 

6° 

Representação Temática 2 BIB 48 42 8 90 

Recursos Informacionais BIB 48 12 8 60 

Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência 
da Informação 

BIB 48 12 8 60 

Gestão de Unidades de Informação BIB 48 12 8 60 

7° 

Optativa 2 Diversos 48 12 8 60 

Planejamento Bibliotecário BIB 48 12 8 60 

Trabalho de Conclusão de Curso BIB 48 12 8 60 

Controle Bibliográfico BIB 48 12 8 60 

Arquitetura de Sistemas de Informação BIB 48 12 8 60 

8° 
Marketing Bibliotecário BIB 48 12 8 60 

Estágio Supervisionado 2 BIB 30 120 8 150 

Informática Documentária BIB 48 12 8 60 

 Atividades Acadêmicas Complementares BIB    125 

 Total  1865 760 296 2625 

  



Página 54 de 158 

 

 

 

 

3.6.2   Disciplinas optativas do fluxo curricular 

 

Tabela 15 - Disciplinas Optativas do Fluxo Curricular  2007 

O
P

´T
A

T
IV

A
S

 

Componente Curricular 
Natureza 

U.A.O 
Carga Horária (em horas) 

OPT/OBR* T PD PAC TOTAL 

Antropologia Optativa História 48 12 8 60 

Contabilidade Geral Optativa 
Ciências 

Contábeis 
48 12 8 60 

Editoração Optativa Biblioteconomia 48 12 8 60 

Espanhol Instrumental Optativa Letras 48 12 8 60 

Ética Profissional da Informação Optativa Biblioteconomia 48 12 8 60 

Finanças e Orçamento público Optativa 
Ciências 

Contábeis 
48 12 8 60 

História do Brasil I Optativa História 48 12 8 60 

História do Brasil II Optativa História 48 12 8 60 

História do Brasil III Optativa História 48 12 8 60 

História Medieval Optativa História 48 12 8 60 

Introdução à Administração Optativa Administração 48 12 8 60 

Introdução à Filosofia Optativa História 48 12 8 60 

Introdução aos Estudos Históricos Optativa História 48 12 8 60 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Optativa Letras 48 12 8 60 

Lingüística I Optativa Letras 48 12 8 60 

Lingüística II Optativa Letras 48 12 8 60 

Literatura Brasileira I Optativa Letras 48 12 8 60 

Literatura Brasileira II Optativa Letras 48 12 8 60 

Literatura Portuguesa I Optativa Letras 48 12 8 60 

Literatura Portuguesa II Optativa Letras 48 12 8 60 

Noções Básicas de Contabilidade Optativa 
Ciências 

Contábeis 
48 12 8 60 

Noções Gerais de Direito Optativa 
Ciências 

Contábeis 
48 12 8 60 

Psicologia na Biblioteconomia Optativa Psicologia 48 12 8 60 

Seminário sobre Leitura Optativa Letras 48 12 8 60 

Teoria Geral da Contabilidade Optativa 
Ciências 

Contábeis 
48 12 8 60 

Tópicos Especiais em 
Biblioteconomia e Ciência da 
Informação 1 

Optativa Biblioteconomia 48 12 8 60 

Tópicos Especiais em 
Biblioteconomia e Ciência da 
Informação 2 

Optativa Biblioteconomia 48 12 8 60 
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3.7 Metodologias de Ensino e Aprendizagem 

 

 A formação do estudante, a relação professor-aluno e a preparação para o trabalho profissional 
não são ações abstratas, mas concretas. Para operacionalizá-las é preciso uma proposta de formação 
integrada e de modo que as unidades curriculares oportunizem vivências que estabeleçam relações 
entre a teoria e a prática.  

 Nesta perspectiva, as habilidades e competências a serem dominadas pelo profissional 
precisam considerar o sentido técnico e o ético. Para isso, as atividades de formação envolvem um 
processo de ensino e aprendizagem pautado pela disciplinaridade, interdisciplinaridade, 
intersetorialidade, pela leitura crítica e criativa da realidade e da área de conhecimento e pela 
coerência com os objetivos e as diretrizes do curso e da futura profissão. 

 Deste modo, a metodologia de ensino e aprendizagem subjacente a este projeto pedagógico 
articula um vasto conjunto de atividades a serem desenvolvidas por docentes e discentes que não dá 
margem às superficialidades e ao tecnicismo. Ou seja, a metodologia de ensino e aprendizagem, quer 
seja nas unidades curriculares, quer seja quando considerada na totalidade do curso está organizada de 
modo reflexiva, crítica, ética e propositiva.  

 Para operacionalização deste posicionamento, a metodologia de ensino e aprendizagem 
preocupa-se, desde as unidades curriculares iniciais, em colocar o estudante em contato com os 
fundamentos da Biblioteconomia, suas interfaces, técnicas e campos de atuação, bem como 
oportunizar-lhes vivências em cenários de práticas acadêmicas e profissionais, que ocorrerão por meio 
das aulas práticas, estágios, projetos de pesquisa e extensão. 

 Portanto, a formação envolverá situações que desenvolvam a capacidade de criar alternativas 
de ação, de leitura da realidade em diferentes contextos, autonomia intelectual, utilização apropriada 
do conhecimento relevante e socialmente significativo e o compromisso com a construção de uma 
sociedade justa e democrática.  

 Deste modo, a formação acadêmica está centrada na formação de profissionais generalistas 
que, quando defrontados com questões específicas, terão habilidades e competências para buscar de 
maneira científica, criativa e ética, soluções para as questões emergentes ou inéditas. Ademais, fica 
claro para o formando que a busca da formação continuada e/ou permanente será uma necessidade 
constante no mundo do trabalho. 

 

 

3.8 Dispositivos Legais Nacionais 

 

 Quanto aos dispositivos legais nacionais em vigor, além de dispositivos regimentais 
institucionais da Universidade Federal de Mato Grosso, este Projeto Pedagógico está pautado na 
observância dos itens: 

 

Educação em Direitos Humanos 

 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 

CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.   

 O eixo Educação em Direitos Humanos tem por finalidade promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios: I - dignidade humana; II - 

igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; IV - 
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laicidade do Estado; V - democracia na educação; VI - transversalidade, vivência e globalidade; e VII 

- sustentabilidade socioambiental.  Este eixo é trabalhado de forma transversal nas disciplinas: 

a) Cultura Brasileira - 64 horas - Departamento: História (Obrigatória); 

b) Epistemologia da Ciência - 64 horas - Departamento: Biblioteconomia (Obrigatória); 

c) Educação e Inclusão - 64 horas - Departamento: Educação (Optativa); 

d) Gênero, Diversidade, Relações  Étnico-raciais e Direitos Humanos - 64 horas - 

Departamento: Educação (Optativa); 

e) Informação e Sociedade - 64 horas - Departamento: Biblioteconomia (Optativa); 

f) Noções Gerais de Direito - 64 horas - Departamento: Ciências Contábeis (Optativa); 

g) Políticas Públicas: história, conceitos e princípios - 64 horas - Departamento: História 

(Optativa). 

 

Acessibilidade para Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida 

 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme 

disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos 

Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

 A Universidade Federal de Mato Grosso e especificamente o curso de Biblioteconomia 

buscam assegurar a toda pessoa com necessidade especial as cinco acessibilidades (arquitetônica, 

atitudinal, pedagógica, nas comunicações e digital) previstas em Lei a fim de garantir o sucesso 

acadêmico desse respectivo graduando. 

 O Colegiado de Curso promoverá, até o 15º dia letivo, reunião específica com todos os 

docentes do curso para particularizar, em relação a tal discente com necessidade especial conforme a 

LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989, as cinco acessibilidades (arquitetônica, atitudinal, 

pedagógica, nas comunicações e digital) que o curso busca assegurar a toda pessoa com necessidade 

especial. Adicionalmente, no mesmo intervalo de tempo, na hipótese de que haja comprovação da 

necessidade de acompanhante especializado ou de equipamentos, oficiará: Direção do ICHS, com 

cópia a: Pró-Reitoria do Campus; Supervisão de Ensino; Pró-Reitoria de Graduação e; Pró-Reitoria de 

Assistência Estudantil,  solicitando providências para atendimento dessa demanda. 

 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou com Transtorno do Espectro Autista 

 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na 

Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

 Na hipótese de que pessoa com transtorno do espectro autista, conforme caracterizado pela Lei 

12.764/2012, ingresse no curso e considerando que nos termos de seu art. 1º, § 2º, trata-se de uma 

pessoa com deficiência, o Colegiado de Curso promoverá, até o 15º dia letivo, reunião específica com 

todos os docentes do curso para particularizar, em relação a tal discente, as cinco acessibilidades 
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(arquitetônica, atitudinal, pedagógica, nas comunicações e digital) que o curso busca assegurar a toda 

pessoa com necessidade especial. Adicionalmente, no mesmo intervalo de tempo, na hipótese de que 

haja comprovação da necessidade de acompanhante especializado ou de equipamentos, oficiará: 

Direção do ICHS, com cópia a: Pró-Reitoria do Campus; Supervisão de Ensino; Pró-Reitoria de 

Graduação e; Pró-Reitoria de Assistência Estudantil,  solicitando providências para atendimento dessa 

demanda, conforme assegurado no art. 3º, parágrafo único da Lei 12.764/2012. 

 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira, 

Africana e Indígena 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura AfroBrasileira, Africana e Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a 

redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004 

 O eixo Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a divulgação e produção de 

conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade 

étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, 

respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia 

brasileira. 

 O eixo Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena tem por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura, bem como a garantia de 

reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das 

indígenas, europeias e asiáticas. 

 Estes eixos são trabalhados de forma transversal nas disciplinas: 

a) Cultura Brasileira - 64 horas - Departamento: História (Obrigatória); 

b) Educação e Inclusão - 64 horas - Departamento: Educação (Optativa); 

c) Gênero, Diversidade, Relações  Étnico-raciais e Direitos Humanos - 64 horas - 

Departamento: Educação (Optativa); 

d) História da África - 64 horas - Departamento: História (Obrigatória). 

 

Educação Ambiental 

 Políticas de Educação Ambiental  (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 

25 de junho de 2002) 

 O eixo Educação Ambiental tem por objetivos: 

I. - desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 

relações para fomentar novas práticas sociais e de produção e consumo; 

II.  - garantir a democratização e o acesso às informações referentes à área socioambiental; 
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III.  - estimular a mobilização social e política e o fortalecimento da consciência crítica sobre 

a dimensão socioambiental; 

IV. - incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação 

do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um 

valor inseparável do exercício da cidadania; 

V. - estimular a cooperação entre as diversas regiões do País, em diferentes formas de 

arranjos territoriais, visando à construção de uma sociedade ambientalmente justa e 

sustentável; 

VI.  - fomentar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia, visando à sustentabilidade 

socioambiental; 

VII. - fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade, a igualdade e 

o respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e da interação 

entre as culturas, como fundamentos para o futuro da humanidade; 

VIII. - promover o cuidado com a comunidade de vida, a integridade dos ecossistemas, a 

justiça econômica, a equidade social, étnica, racial e de gênero, e o diálogo para a 

convivência e a paz; 

IX. - promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais formativos do País que utilizam 

e preservam a biodiversidade. 

 

 Este eixo tem uma abordagem curricular transversal nas disciplinas: 

a) Fundamentos em Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação  - As 

bibliotecas e centros documentação e o aporte para o desenvolvimento sustentável; 

b) Epistemologia da Ciência - Epistemologia da tecnologia e autoorganização 

c) Formação e Desenvolvimento de Acervos - Tratamento de resíduos eletrônicos, 

magnéticos, impressos e sólidos 

d) Informática Documentária - Tratamento de resíduos eletrônicos, magnéticos, impressos e 

sólidos 

e) Estudos de Usuários - Clientes, usuários e sustentabilidade ambiental 

f) Organização, Sistemas e Métodos - Práticas ambientais em bibliotecas 

g) Administração - Responsabilidade socio-ambiental e Eficiência energética em bibliotecas 

h) Marketing - Marketing ambiental direcionado à coleta seletiva e reciclagem 

i) Planejamento - Arquitetura sustentável em bibliotecas; Planejamento de prédios 

inteligentes - conforto, segurança, mobilidade, acessibilidade e economia (custos diretos: 

água, luz, telefone, etc. e custos indiretos: manutenção e operação);  Responsabilidade 

Socioambiental e Sustentabilidade. 
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Metodologias de Ensino da Disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

 

 Disciplina de Libras  (Decreto N° 5.626/2005) 

 Para contemplar o Decreto N° 5.626/2005 a disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

com carga horária de 64 horas é ofertada como componente curricular optativo na estrutura do curso 

de Biblioteconomia do Campus Universitário de Rondonópolis. 

 

 

3.9 Ementário 

 

 O ementário das disciplinas obrigatórias da estrutura curricular 2007 encontra-se no Apêndice 
F e o ementário das disciplinas optativas da estrutura curricular 2007 encontra-se no Apêndice G. 

 

 

3.10 Operacionalização do Curso 

 

 O princípio de articulação entre ensino, pesquisa e extensão será assegurado mediante o 
envolvimento dos professores e alunos em projetos de iniciação científica, programas de monitoria e 
atividades de extensão e assistência técnica. Além disso, as ações docentes deverão dá oportunidades 
aos discentes, de constantemente terem condições de participação em projetos de ensino, pesquisa e 
extensão. 

 A relação entre teoria e prática é de fundamental importância para a consolidação do 
conhecimento e nesta perspectiva este projeto pedagógico contempla disciplinas que deverão ter em 
seus programas a preocupação de conciliar a aplicação teórica e prática dos temas abordados. 

 Em muitos casos, a integração se fará mediante a utilização dos laboratórios de ensino do 
curso de Biblioteconomia, aulas de campo e execução de atividades complementares, tais como: 
participação em projetos de iniciação científica, monitoria, extensão e estágios que associem a 
formação teórica e prática. Para tanto, é parte importante desta estratégia o Grupo de Pesquisas 
Avançadas em Biblioteconomia e Ciência da Informação, permitindo o desenvolvimento prático de 
pesquisas e a socialização do conhecimento. 

 O desenvolvimento do Trabalho de Curso (monografia) também é um instrumento importante 
para a associação dos conhecimentos teóricos e práticos, imprescindíveis para a formação do estudante 
(Apêndice A). 

 A estrutura pedagógica possui uma diversidade de disciplinas que buscam principalmente a 
formação profissionalizante, com foco principal em sete núcleos de concentração: Fundamentos 
Teóricos da Biblioteconomia e Ciência da Informação; Gestão de Unidades e Serviços de Informação; 
Organização e Recuperação da Informação; Recursos e Serviços de Informação; Tecnologia da 
Informação; Fundamentação interdisciplinar; integrantes de todas as áreas de estudo 
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3.11 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 
 A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso tem carga horária de 60 horas, sob a 
responsabilidade de um docente e cada discente terá também a orientação de um professor. O aluno  
deverá apresentar e defender a sua monografia perante uma banca examinadora, condição necessária 
para integralização do curso.  O Trabalho de Conclusão de Curso era inicialmente regulamentado pela 
Resolução do Colegiado de Curso n. 01/2003/BIB/ICHS/R, de 04 de setembro de 2003, que 
disciplinava os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Biblioteconomia da 
Universidade Federal de Mato Grosso, a qual é apresentada a seguir.  Contudo a partir de 2013 o 
trabalho de conclusão de curso passou a ser regido pelo REGULAMENTO DO TRABALHO DE 
CURSO  apresentado no Apêndice A. 
 
Resolução n. 01/2003/BIB/ICHS/R 

Disciplina os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Biblioteconomia, da Universidade 
Federal de Mato Grosso. 

 O Colegiado do Curso de Biblioteconomia, no uso de suas atribuições e considerando a 
necessidade de estabelecer parâmetros para a produção dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), 
resolve estabelecer este regulamento: 

 O TCC do Curso de Biblioteconomia terá caráter acadêmico-científico-técnico-cultural e será 
resultado de pesquisa de natureza descritiva ou experimental, apresentado sob forma de monografia. 

 O TCC será resultado de trabalho individual. 

 As disciplinas “Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação” e “Trabalho de 
Conclusão de Curso” serão consideradas disciplinas instrumentais para a orientação de (ante)projetos 
de pesquisa e de produção dos TCCs. 

 O TCC deverá tratar de temas relacionados às áreas de concentração do Curso de 
Biblioteconomia. 

Os Orientadores dos projetos de pesquisa e/ou TCC serão, preferencialmente, professores com pós-
graduação e com formação temática capaz de orientar as temáticas definidas, e lotados em instituições 
de ensino superior. 

 Cada Professor-Orientador poderá orientar, simultaneamente, o máximo de cinco 
projetos/TCCs. Porém, consideramos como ideal a orientação, simultânea, de no máximo três 
projetos/TCCs. 

Profissionais liberais, com atuação em áreas relacionadas com o tema dos projetos/TCCs poderão ser 
Co-orientadores, desde que devidamente registrados nos Conselhos Profissionais pertinentes. 

 Cada Profissional Co-orientador, poderá orientar, simultaneamente, o máximo de três 
projetos/TCCs. 

 O aluno deverá definir a temática do seu trabalho e elaborar um anteprojeto de TCC até a 
conclusão das aulas do terceiro ano, e apresentar, oficialmente, ao Colegiado do Curso, em formulário 
próprio, a definição da temática, a concordância do Orientador e o anteprojeto do TCC. 

 O TCC terá, no mínimo, 25 páginas textuais (desconsideradas as páginas pré e pós-textuais), 
em consonância com as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 O TCC será Apresentado e Defendido obrigatoriamente em sessão pública perante uma Banca 
Examinadora, composta pelo Professor-Orientador e mais dois professores indicados pelo Colegiado 
do Curso. 



Página 61 de 158 

 

 

 

 

 A Apresentação e Defesa Pública do TCC dar-se-á até a data da conclusão da disciplina TCC, 
segundo o calendário acadêmico em vigor. 

 Para avaliação da Defesa Pública (Argüição) considerar-se-á os seguintes aspectos: 

 1 Domínio do conteúdo (quando da argüição); 
 2 Organização seqüencial; 
 3 Clareza e objetividade; 
 4 Uso adequado dos recursos auxiliares; 
 5 Adequação à duração prevista (20 minutos). 
 

 Para avaliação escrita do TCC considerar-se-á os seguintes aspectos: 

 1 Significado ou relevância do tema; 
 2 Estrutura do trabalho; 
 3 Redação e linguagem: clareza, objetividade e correção; 
 4 Conteúdo: introdução (fundamentação), desenvolvimento e conclusão; 
 5 Apresentação gráfica, normalização e Bibliografia utilizada: pertinência e atualidade. 
 

 O aluno deverá entregar três cópias do TCC ao Professor da disciplina TCC, 
impreterivelmente, até 30 dias antes da Apresentação e Defesa Pública, destinando-se uma cópia para 
cada membro da Banca Examinadora. 

 O aluno deverá entregar duas cópias da versão definitiva do TCC ao Professor da disciplina, 
impreterivelmente, até 30 dias após a Defesa do mesmo, com todas as correções e adendos propostos 
pela Banca Examinadora, com encadernação em capa dura. Destinando-se uma cópia para a 
Coordenação do Curso e outra cópia para a Biblioteca Regional (CUR-UFMT), a fim de constituírem 
a memória acadêmica do curso e disseminar o conhecimento. 

 Recomenda-se aos concluintes, a divulgação de seus TCCs, utilizando quaisquer recursos 
formais, informais e eletrônicos. 

 

 

3.12 Formas de Nivelamento Para o Ingressante 

 

 A Coordenação de Ensino do Curso poderá realizar levantamento de demandas acadêmicas 
dos discentes ingressantes e por meio de planejamento específico propor estratégias de superação das 
dificuldades eventualmente apresentadas. 

 Como estratégia permanente, considerando que ler e escrever muito bem são competências 
fundamentais para os bibliotecários, tal questão será adotada como tema transversal no curso e em 
todas as atividades acadêmicas serão propostas, estimuladas e avaliadas. 

 Ainda, de maneira permanente, será incentivado que os estudantes participem de cursos de 
extensão, das tutorias e das atividades de monitoria, conforme RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 36, DE 
24 DE MAIO DE 2010, que estabeleceu as normas para regulamentar o Programa de Tutoria da 
Universidade Federal de Mato Grosso e RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 43, DE 24 DE MAIO DE 
2010, que dispõe sobre a normatização da Monitoria na Universidade Federal de Mato Grosso. 
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3.13 Concepção Teórico-Metodológica do Trabalho Acadêmico 

 

 O efetivo trabalho acadêmico, realizado por um mínimo de 100 dias letivos, a cada semestre, 
de forma a cumprir em cada disciplina a carga horária prevista, será realizado de forma presencial, 
admitida, com a aprovação semestral do Colegiado de Curso, a oferta de 20 % da disciplina, com 
suporte da plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA - disponibilizada pela STICAE. 

 Entre as formas de apoio ao trabalho presencial, o Colegiado de Curso incentivará todos os 
docentes a utilizarem a plataforma AVA como repositório de material didático organizado pelo 
próprio docente, quer com textos da própria autoria ou de terceiros. O ambiente virtual de 
aprendizagem poderá, evidentemente, além do material didático, conter roteiros de atividades de 
aprendizagem. 

 O ambiente virtual de aprendizagem será acessado pelo discente, de acordo com as disciplinas 
em que estiver matriculado. Na sua globalidade, será acessado por todos os docentes, como forma de 
interlocução pedagógica e como estratégia para fomentar a trans/interdisciplinaridade. 

 A coordenação do curso promoverá, com a frequência apropriada, reuniões específicas de 
docentes do núcleo de formação profissionalizante/específica com os docentes do núcleo de formação 
básica com o intuito de promover a “interdisciplinaridade vertical”, compreendida, entre outras coisas, 
como vinculação explícita das disciplinas do núcleo básico com as disciplinas do núcleo 
profissionalizante/específico. A título de exemplo, uma das estratégias deste procedimento é a 
customização, nesse grupo de docentes, de exemplos e exercícios nas disciplinas básicas, aplicados ao 
campo de estudo das disciplinas profissionalizantes e específicas. 

 Essa mesma intencionalidade norteará o encontro de docentes das disciplinas do núcleo de 
estudos de formação complementar com os docentes de disciplinas do núcleo de estudos de formação 
profissionalizante/específica. 

 A pesquisa é uma fonte relevante de desafios intelectuais e, consequentemente uma eficaz 
estratégia de aprendizagem. Como decorrência, os docentes serão incentivados, pela Coordenação e 
Colegiado de Curso, a incluir alunos em suas pesquisas, de forma a criar grupos de pesquisa e estudos. 

 Das pesquisas e estudos poderão resultar comunicações – na forma de pôster, comunicação 
oral, etc. – a serem apresentados nos eventos da área e artigos a serem apresentados aos eventos e 
revistas da área. 

 O Colegiado de Curso irá incentivar a criação de programas e projetos de extensão, de forma a 
superar atividades isoladas de extensão e, ainda, conferir consistência pedagógica que beneficie os 
estudantes e a comunidade na extensão dos conhecimentos e serviços à comunidade. 

 

 

3.14 Estágio Curricular Obrigatório e Não-Obrigatório 

 

 Considerando a Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 que regulamenta o estágio de 
estudantes em âmbito nacional e a Resolução CONSEPE N.º 117, de 11 de agosto de 2009 que dispõe 
sobre o Regulamento Geral de Estágio da Universidade Federal de Mato Grosso, a unidade curricular 
de Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de Graduação em Biblioteconomia é caracterizada 
como componente da formação profissional que ocorrerá por meio de atividade prática, será realizada 
em ambiente real de trabalho, sob a orientação da instituição e de maneira que envolva os aspectos 
humanos, sociais e técnicos da profissão. 

 O Estágio Supervisionado Obrigatório e o não-obrigatório funcionarão como elemento de 
interação do acadêmico com a área profissional, na medida em que associa a teoria à prática, de forma 
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sistemática e permanente. Seu objetivo é dar ao aluno uma visão geral e específica da formação e do 
exercício da profissão, possibilitando a prática de solução de problemas e reflexão em torno do 
comportamento do futuro Bibliotecário, face às exigências que a sociedade faz do seu desempenho 
técnico e social e será regido pelo Regulamento dos Estágios do Curso de Biblioteconomia da 
Universidade Federal de Mato Grosso (APÊNDICE B). A estrutura básica de desenvolvimento do 
Estágio Supervisionado Obrigatório é a seguinte: 

 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I : BIBLIOTECA PÚBLICA E BIBLIOTECA ESCOLAR 

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III 
Teórico Estágio em Campo Relatório Final 
15 horas Biblioteca Pública 65 horas  
15 horas Biblioteca Escolar 65 horas  

 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II : BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E BIBLIOTECA 

ESPECIALIZADA 
MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III 

Teórico Estágio em Campo Relatório Final 

15 horas Biblioteca Universitária 60 horas  

15 horas Biblioteca Especializada 60 horas  

 
 
MÓDULO I: Teórico - Propiciar ao aluno o contato teórico necessário à execução do estágio, 
possibilitando aprimorar sua compreensão cognitiva. 

 

MÓDULO II: Estágio em Campo - Oportunizar ao aluno a realização de atividades práticas em 
situações reais de trabalho e desenvolver as competências tratadas no curso de Biblioteconomia. 

 

MÓDULO III: Relatório Final – Exige do discente a apresentação descritiva da vivencia no estágio 
curricular e a compreensão das atividades realizadas. 

 

 O regulamento do estágio (APÊNDICE B) fixa as normas para estágio curricular do curso de 
Biblioteconomia, de acordo com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o 
estágio de estudantes, a Resolução CONSEPE 117 de 11 de agosto de 2009, as disposições da 
legislação federal, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Biblioteconomia 
e Resoluções dos órgãos deliberativos e executivos da Universidade Federal de Mato Grosso. 

 O estágio curricular não-obrigatório constitui-se em atividade complementar à formação do 
discente, realizado por livre escolha do mesmo, desde que tenha cumprido todas as disciplinas técnicas 
profissionalizantes anteriores a do 2º Ano do Curso de Biblioteconomia.  O estágio curricular não-
obrigatório poderá ter validade para as disciplinas Estágio Supervisionado I e II, em Biblioteconomia, 
desde que os interessados formalizem processos endereçados ao Colegiado de Curso e os mesmos 
sejam aprovados previamente pelo Colegiado de Curso, respeitando as diretrizes do Regulamento. 
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3.15 Práticas Como Atividades Acadêmicas 

 

 As aulas práticas são atividades previstas nos planos de ensino destinadas a formação e 
domínio de habilidades práticas dos discentes no âmbito do reconhecimento, apreensão, produção e 
prática profissional a partir do conhecimento bibliotecário. 

 As aulas práticas têm como objetivo propiciar aos estudantes a oportunidade de estudar os 
diferentes processos bibliotecários a partir da cultura humana e material de interesse da 
Biblioteconomia in loco, e deste modo desenvolver habilidades de reconhecimento, de contato e 
observação, interpretação e análise crítica e melhor preparo para a prática enquanto bibliotecário. As 
aulas práticas deverão ser apresentadas e aprovadas pelo colegiado de curso por ocasião do 
planejamento semestral. 

 As aulas práticas devem cumprir o seguinte fluxo: 

a) Projetos disciplinares ou interdisciplinares entre disciplinas do mesmo semestre; 

b) Sua carga horária diária não poderá exceder a 8 horas em cada disciplina; 

c) O projeto, de caráter disciplinar ou interdisciplinar, deverá constar do plano de ensino 
e ser aprovado a cada início de semestre pelos Colegiados de Curso; 

d) Ao final de cada crédito (16 horas) de aulas práticas deverá ser apresentado pelo 
professor um relatório das atividades realizadas e anexá-la ao diário de classe. 

 

 

3.16 Aulas de Campo e Viagens de Estudos 

 

 As aulas de campo e viagens de estudos são atividades que devem estar previstas nos planos 
de ensino e destinadas à formação e domínio de habilidades teóricas e práticas dos discentes no âmbito 
do reconhecimento, a apreensão, a produção e a prática profissional a partir do conhecimento 
Bibliotecário.  

 As aulas de campo e viagens de estudos têm como objetivo propiciar aos estudantes a 
oportunidade de conhecer e estudar os diferentes processos bibliotecários a partir da cultura humana e 
material de interesse da Biblioteconomia in loco, e deste modo desenvolver habilidades de 
reconhecimento, de contato e observação, interpretação e análise crítica e melhor preparo para a 
prática enquanto bibliotecário. As aulas de campo e viagens de estudos deverão ser apresentadas e 
aprovadas pelo colegiado de curso por ocasião do planejamento semestral. 

 As aulas de campo e viagens de estudos devem cumprir o seguinte fluxo: 

a) Projetos disciplinares ou interdisciplinares entre disciplinas da mesma série; 

b) Sua carga horária diária não poderá exceder a 10 horas em cada disciplina; 

c) O projeto, de caráter disciplinar ou interdisciplinar, deverá constar do plano de ensino 
e ser aprovado a cada início de semestre pelos Colegiados de Curso; 

d) Ao final de cada meio crédito (8 horas) de aula de campo ou viagens de estudos 
deverá ser apresentado pelo professor um relatório das atividades realizadas e anexá-la 
ao diário de classe. 

 O regulamento das aulas de campo e viagens de estudos encontra-se no Apêndice C. 
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3.17 Atividades Complementares 

 

 Segundo as diretrizes curriculares do MEC, o currículo do curso de graduação em 
Biblioteconomia compõe-se de atividades complementares de ensino, pesquisa, extensão e estágio, 
definidas no seu currículo pleno, em consonância com o dispostos no Parecer CNE/CES nº492, de 3 
de abril de 2001. 

 As atividades complementares nos cursos de Biblioteconomia têm por objetivo contribuir para 
a flexibilização do currículo pleno do Curso e propiciar aos seus alunos a possibilidade do 
aperfeiçoamento temático profissional e interdisciplinar.  As atividades complementares para fins de 
currículo podem ser: 

I - projetos e programas de pesquisa; 

II - atividades em programas e projetos de extensão 

III - eventos técnicos científicos (seminários, simpósios, conferências, congressos, jornadas, 
visitas técnicas e outros da mesma natureza); 

IV - monitorias em disciplinas de curso; 

V - aproveitamento em disciplinas que não integram o currículo do curso ou de outro curso. 

VI – Estágio Curricular Não Obrigatório 

 

 No curso de Biblioteconomia da UFMT as atividades complementares devem perfazer 125 
horas.  As atividades complementares propiciam aos discentes a oportunidade de desenvolverem a 
capacidade crítica e reflexiva a fim de que possam aprimorar seus conhecimentos e serem capazes de 
propor soluções para os problemas surgidos no trabalho e em uma sociedade em processo constante de 
mudanças. 

 As atividades complementares são constituídas por disciplinas cursadas além da carga horária 
mínima exigida, programas/projetos/cursos de extensão, monitorias, programas de iniciação científica, 
participação em eventos científicos, oficinas e cursos relacionados à área de formação, ou áreas afins, 
na instituição ou fora dela, atividades de representação acadêmica em órgãos colegiados, entre outras. 
A participação em atividades complementares, desde que devidamente comprovadas, será validada 
pelo Colegiado de Curso. 

 
Atividades complementares e distribuição horária por tipo de atividade estão descritas a seguir. 

a) Participação em Oficina - Até 48 horas 
b) Participação em Eventos - Até 80 horas 
c) Conclusão de Cursos diversos - Até 80 horas 
d) Aproveitamento em disciplinas que extrapolem a carga horária do curso de Biblioteconomia - 

Até 64 horas 
e) Aproveitamento em Estágio Curricular Não Obrigatório - Até 64 horas 
f) Participação em Monitorias em disciplinas do curso - Até 64 horas 
g) Participação em Projetos e programas de pesquisa - Até 64 horas 
h) Participação em atividades em programas e projetos de extensão - Até 64 horas 
i) Participação em Visitas técnicas - Até 16 horas 
j) Apresentação de trabalho em eventos sem publicação - Até 80 horas – cada trabalho valerá 32 

horas 
k) Organização de eventos - Até 80 horas – cada evento valerá 16 horas 
l) Viagem de estudo - Até 48 horas 
m) Publicação de artigos - Até 96 horas  -  cada artigo valerá 48 horas 
n) Representação acadêmica (Colegiado de curso, Centro acadêmico, Diretório Central dos 

Estudantes) - Até 64 horas. 
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 As visitas técnicas deverão ser realizadas em locais pertinentes a área de Biblioteconomia. O 
acadêmico deverá apresentar o relatório de visita técnica e comprovação de sua realização, através de 
declaração emitida pelo responsável da instituição receptora ou professor do curso de Biblioteconomia 
da UFMT e serão computadas até 8 horas por visita técnica, com máximo de 3 participações. No caso 
de viagem de estudo serão computadas até 80 horas e o discente deverá apresentar o relatório de 
viagem de estudo e comprovação de sua realização, através de declaração emitida pelo coordenador da 
viagem de estudo. 

 Para a publicação de artigos serão validadas até 48 horas por artigo publicado, com máximo de 
2 artigos. As atividades de representação acadêmica em órgãos colegiados, comprovadas por presença 
em 85% das reuniões, serão validadas pelo Colegiado com carga horária de 32 horas por semestre. 

 Os limites estabelecidos de carga horária não impedem o aluno de desenvolver atividades além 
do permitido. Em se tratando de palestras isoladas ou eventos cuja documentação não conste a 
duração, poderá ser creditado ao aluno no máximo 4 (quatro) horas, a critério do Colegiado do Curso. 
Atividades complementares não previstas neste documento poderão ser aprovadas pelo Colegiado de 
Curso com limite máximo de 96 horas. 

 Para comprovação das participações nas atividades acima descritas, o aluno deverá apresentar 
à Coordenação do Curso o(s) formulário(s) de solicitação de aproveitamento de atividades e 
documento comprobatório de sua participação com a respectiva carga horária. A Coordenação do 
Curso deverá avaliar os comprovantes e relatórios das Atividades Complementares ao final de cada 
semestre letivo e enviar à Secretaria do Registro Escolar uma planilha com a indicação da carga 
horária cumprida pelo discente, em prazo hábil para Colação de Grau.  Os comprovantes após dois 
meses da conclusão do Curso serão devolvidos aos repectivos discentes. 

 

 

3.18 Relação com a Pós-Graduação 

 

 A reformulação do Curso neste momento, ao considerar as características do corpo docente 
existente e os rumos que o Curso de Biblioteconomia pode tomar, pretende, de maneira estratégica, 
favorecer a criação das condições básicas para criação de um Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar e fomentando na graduação a participação em grupos de pesquisa. Assim, a oferta de 
pós-graduação na modalidade stricto sensu está em discussão com outros Departamentos do Campus 
Universitário de Rondonópolis.  Atualmente, os professores do curso de Biblioteconomia também 
estimulam os discentes e egressos a realizarem curso de pós-graduação tanto na área da Ciência da 
Informação quanto em áreas afins. 

 

 

3.19 Iniciação à Pesquisa Científica e Programas de Extensão 

 

 A iniciação científica é uma modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida por alunos de 
graduação nas universidades. Em geral, os estudantes que se dedicam a esta atividade possuem pouca 
ou nenhuma experiência em trabalhos ligados à pesquisa científica (daí o caráter de "iniciação") e 
representam o seu primeiro contato com tal prática. Os alunos têm o desenvolvimento de seus estudos 
acompanhados por um professor orientador, ligado ou não a um laboratório de pesquisa ou a alguma 
instituição financiadora. 



Página 68 de 158 

 

 

 

 

 Nesta etapa da prática universitária, o estudante-pesquisador exerce os primeiros momentos da 
pesquisa acadêmica, como a escrita acadêmica, a sistematização de ideias, a sistematização de 
referenciais teóricos, a síntese de observações ou experiências, a elaboração de relatórios, a 
apresentação de pesquisas em eventos, e demais atividades envolvendo o ofício de pesquisador. 

 O Curso de Biblioteconomia da UFMT consoante ao objetivo de estimular a realização de 
pesquisas pelos professores e o envolvimento dos estudantes nestas atividades, manterá seus esforços 
para que todos os professores tenham pesquisas em andamento e também orientem os discentes em 
atividades de iniciação à pesquisa vinculadas às disciplinas de “Pesquisa em Biblioteconomia e 
Ciência da Informação” e “Trabalho de Conclusão de Curso”.  Também incentivará a participação e 
concorrência dos discentes nos editais dos programas de bolsas de iniciação científica e de voluntários 
de iniciação científica da UFMT.  Colabora para isto a consolidação do Grupo de Pesquisas 
Avançadas em Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

 

 

3.20 Programas de Extensão 

 

 No tocante à política de extensão, acompanhando o que propõe a política de ensino superior 
brasileira - que tem como um de seus princípios a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
- bem como a Política Nacional de Extensão Universitária e considerando que a UFMT, em seu Plano 
de Desenvolvimento Institucional 2013-2017, tem como objetivo institucional ampliar a articulação 
com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento regional, o Curso de Biblioteconomia manterá 
sua oferta de atividades de extensão, vinculadas às seguintes ações: 

a) Elaboração de programas, projetos e ações de extensão voltadas à formação 
continuada para os egressos; 

b) Promoção de ações de extensão relacionadas ao ensino e à pesquisa que articulem os 
diversos segmentos da sociedade à comunidade universitária, que poderão usufruir 
dos serviços prestados pelo Laboratório de Ludicidade, pelo Núcleo de Estudos e 
Atividades da Terceira Idade (NEATI); 

c) Realização de projetos de extensão que visem à socialização de conhecimentos 
produzidos pelo curso e sua divulgação em nível local e regional, tais como 
conferências, cursos, minicursos, semana acadêmica; 

d) Dinamização da vida artístico-cultural universitária, desenvolvendo ações que 
oportunizem a produção e expressão artístico cultural local e regional. 

 

 

3.21 Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

 

 A proposta de avaliação da aprendizagem dos estudantes do Curso de Graduação em 
Biblioteconomia tem por base a Resolução CONSEPE 27/1999 e fundamenta-se numa concepção 
dialética, que se pressupõe processual, capaz de levar em consideração a articulação entre informação, 
reflexão e pratica pedagógica.  O aluno será considerado aprovado se obtiver média final igual ou 
superior a 5,0 (cinco) e apresentar um mínimo de 75% de frequência às aulas. 

 Nessa perspectiva, entende-se a avaliação como um processo contínuo, sistemático e integral 
de acompanhamento e julgamento do nível no qual estudantes e professores se encontram em relação 
ao alcance dos objetivos assinalados a partir dos conteúdos ministrados, considerando as metodologias 
de ensino utilizadas com vistas à formação de bacharéis em Biblioteconomia. 
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 O trabalho educativo desenvolvido na perspectiva de processualidade propicia a assimilação e 
construção de novos conhecimentos ao formando, capazes de ancorar ações educativas consistentes, 
viáveis em termos de aplicação cotidiana em sala de aula e no processo escolar mais amplo. Assim, a 
avaliação do processo ensino-aprendizagem no Curso de Graduação em Biblioteconomia, buscando 
coerência com os objetivos apontados no seu projeto de formação de bacharéis, terá nesse tipo de 
avaliação também um momento de sua formação. 

 A avaliação deverá privilegiar o desenvolvimento de habilidades e competências (mobilização 
de recursos didáticos e de conhecimentos para desenvolver respostas que sejam eficazes para o 
processo de ensino-aprendizagem), para o exercício da profissão bibliotecária. 

 Com a finalidade de propiciar atividades de avaliação diversificadas, de caráter teórico-prático 
serão propostas atividades curriculares como preleções, pesquisas bibliográficas e de campo, 
exercícios, arguições orais, trabalhos individuais e em grupo, estágios, seminários, viagens de estudo, 
aulas de campo, oficinas, provas escritas e orais etc., tudo previsto nos respectivos planos de ensino 
propostos pelos docentes, aprovados pelo Colegiado de Curso e apresentados e discutidos com os 
estudantes. 

 Assim considerada, a avaliação deve ser compreendida como um processo em que ensino e 
aprendizagem são indissociáveis, implicando na realização de verificações planejadas, para obter 
diagnósticos periódicos, sobre o desempenho dos estudantes e professores em relação à transmissão / 
assimilação e construção / produção de novos conhecimentos, competências, habilidades e atitudes 
desejadas no discente, o que significa, por sua vez, se necessário o replanejamento de ações didático-
pedagógicas, mobilização de mais conhecimentos etc., sempre que necessário. 

 Como processo cooperativo, implica a tomada de decisão de todos os participantes nesse 
processo em relação ao plano de ensino. Dessa maneira, as diferentes formas de avaliação utilizadas 
durante o processo, legitimam-na em termos do resultado final alcançado. 

 Para que a avaliação seja viabilizada dentro dessa concepção, é importante que fiquem 
explícitas as características que norteiam sua operacionalização. Nestes termos, a avaliação será: 

a) Contínua – deve acontecer ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem, 
realizada em diferentes momentos, não sendo apenas pontual, nem um momento 
terminal do processo educativo; 

b) Sistemática – não pode ser improvisada, mas constituir-se em um ato intencional, 
consciente e planejado, como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, 
requerendo clareza quanto as suas finalidades, para permitir que se acompanhe o 
desenvolvimento do educando na assimilação, construção e produção de 
conhecimentos; 

c) Integral – deve estender-se aos domínios cognitivo, afetivo, social e psicomotor, 
visando a formação/desenvolvimento de atitudes, procedimentos/posturas, conceitos 
etc.,  

d) Inclusiva – pode facilitar ao docente a detecção de problemas e/ou dificuldades de 
aprendizagem, para que possa propor alternativas de apoio pedagógico com vistas a 
saná-las, integrando o estudante na busca persistente do alcance dos objetivos 
desejados; 

e) Abrangente – não pode restringir-se ao desempenho do estudante, mas colher 
subsídios para avaliar o desempenho do docente e de outros profissionais envolvidos 
na formação acadêmica, auxiliando na tomada de decisões sobre o plano de formação 
de professores proposto pelo curso; 

f) Cooperativa - deve possibilitar uma atuação ativa de todos os participantes do 
processo de ensino e aprendizagem, proporcionando um feedback mútuo e reflexão 
sobre o próprio desempenho (auto-avaliação). 
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 Para uma avaliação formativa, os docentes poderão valer-se de alguns instrumentos, tais 
como: 

a) Planejamento de situações didático-pedagógicas de acordo com modelos teóricos 
estudados; 

b) Reflexão escrita sobre aspectos estudados ou levantados e observados em situações 
práticas de ensino; 

c) Participação em momentos de simulação; 

d) Elaboração de projetos com o objetivo de atuar frente a situações-problemas 
identificadas num determinado contexto; 

e) Análise de situações profissionais e técnicas em contextos de sala de aula; 

f) Análise de casos profissionais; 

g) Elaboração e discussão de rotinas de trabalho em conformidade com proposições 
teórico-práticas; 

h) Estabelecimento de metas de investimentos para a sua formação; 

i) Elaboração de um memorial que possibilite ter uma visão ampla de sua trajetória no 
transcorrer de uma ou mais disciplinas, propiciando ao estudante condições de avaliar 
sua conduta perante as situações de aprendizagem. 
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3.22 As TICs no Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

 As tecnologias de informação e da comunicação (TIC’S) são amplamente utilizadas pela 
UFMT, especialmente para a administração da vida acadêmica. Pelo curso de Biblioteconomia, as 
TIC’s são utilizadas na elaboração de estudos e pesquisas bem como ferramenta didática e facilitadora 
da aprendizagem. Administrativamente, a UFMT disponibiliza e utiliza as seguintes tecnologias de 
informação e de comunicação: 

a) Sistema de Gerenciamento de Encargos (SGE), que trata de registrar e organizar os 
encargos dos professores;  

b) Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) que trata de gerir a vida acadêmica dos 
estudantes; 

c) Sistema de Gestão de Projetos de Extensão (SIGPROJ), que gerencia os projetos de 
extensão; 

d) Site da universidade com informações de diversas naturezas da vida acadêmica e com 
espaço para busca de dados pertinentes à vida acadêmica de cada estudante e de livre 
acesso ao mesmo. 

e) Site para os cursos, que disponibilizam informações e documentos pertinentes à vida 
acadêmica. 

f) Laboratórios de informática com internet, que é de livre acesso aos estudantes. 

 

 Ao analisar o uso das TIC’s como ferramenta didática e facilitadora da aprendizagem detecta-
se que tal tecnologia é disponibilizada pela UFMT e os cursos podem fazer uso de plataforma de 
suporte a Educação a Distância (EaD) disponibilizada pela Universidade. Neste contexto, a Secretaria 
de Tecnologia da Informação realizada cursos destinados os professores com o objetivo de oferecer-
lhes conhecimentos relativos ao uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação como apoio às 
suas práticas pedagógicas, bem como disponibiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) por 
unidade curricular oferecida, ficando a critério do curso e professores, adotá-lo ou não. 

 Noutra esfera de uso das TIC’s, cada turma de estudantes mantém, a pedido da Coordenação 
de Ensino do Curso um e-mail coletivo e outro de uso exclusivo e formal de contato entre 
Coordenação de Curso e turmas. Espontaneamente, os estudantes também criam redes sociais, que 
sem o caráter formal, parecem cumprir importante canal de diálogo entre estudantes, professores e 
comunidade acadêmica. A especificidade do curso de Biblioteconomia requer o uso intensivo das 
TIC’s durante a formação acadêmica por esse motivo é imprescindível a disponibilidade de um 
computador pessoal e ou de um notebook por discente para aquelas disciplinas que exigem tal 
iniciativa. 

 

 

3.23 Apoio ao Discente 

 

 As ações que apoiam o discente ocorrem em várias circunstâncias e são regulamentadas pelos 
seguintes dispositivos: 

a) RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO; 

b) RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 74, DE 28 DE JULHO DE 2014. Dispõe sobre 
intercâmbio internacional para a comunidade acadêmica da UFMT. 
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c) RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 08, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. Dispõe sobre 
regulamento de mobilidade acadêmica.  

d) RESOLUÇÃO CONSUNI N.º 25, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. Dispõe sobre 
aprovação da norma do Auxílio Permanência em substituição à Bolsa Permanência. 

e) RESOLUÇÃO CONSUNI N.º 18, DE 03 DE JULHO DE 2013. Dispõe sobre a 
normatização do Programa de Bolsa Expandido Fronteiras, destinado à Mobilidade 
Acadêmica Internacional. 

f) RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 37, DE 24 DE MAIO DE 2010. Dispõe sobre 
normatização do Programa de Bolsa de Apoio a Inclusão no âmbito da UFMT. 

g) RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 36, DE 24 DE MAIO DE 2010. Estabelece normas 
para regulamentar o Programa de Tutoria da Universidade Federal de Mato Grosso. 

h) RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 43, DE 24 DE MAIO DE 2010. Dispõe sobre a 
normatização da Monitoria na Universidade Federal de Mato Grosso. 

i) RESOLUÇÃO CONSUNI N.º 05, DE 05 DE MAIO DE 2010. Dispõe sobre alteração 
na Resolução Consuni n.º 10, de 14 de setembro de 2004, referente a Política de 
Bolsas Estudantis na UFMT e a partir da qual as Bolsas oferecidas pela UFMT a 
estudantes serão as seguintes: Bolsa Pesquisa, Bolsa Extensão, Bolsa Evento, Bolsa 
Permanência, Bolsa Aula de Campo, Bolsa Monitoria, Programas de Tutoria, 
Mobilidade Acadêmica, de Apoio a Inclusão e Bolsa Moradia. 
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4 – CORPO DOCENTE, ADMINISTRATIVO E TUTORIAL 

 

4.1 Corpo Docente 

 

 A Coordenação do curso de Biblioteconomia possui 10 (dez) professores, sendo 9 professores efetivos e 1 professor substituto, diretamente vinculados 
ao curso de Biblioteconomia. 

Tabela 16 - Corpo Docente 2015 

 

 

CPF NOMES POR EXTENSO SIAPE DEPARTAMENTO 
REGIME DE 
TRABALHO 

VÍNCULO 
EMPREGATÍCI

O 
TITULAÇÃO 

1 Alcindo José Rosa 1517899 Biblioteconomia 40 h com DE Estatutário Doutor 
2 Alexandre Oliveira de Meira Gusmão 1206292 Biblioteconomia 40 h com DE Estatutário Doutor 
3 André de Souza Pena 1686625 Biblioteconomia 40 h com DE Estatutário Doutor 
4 Edileusa Regina Pena da Silva 1357088 Biblioteconomia 40 h com DE Estatutário Doutora 
5 Manoel Benedito Nirdo da Silva Campos 416491 Matemática 40 h com DE Estatutário Doutor 
6 Maraísa Magalhães Arsénio 1479540 Letras 40 h com DE Estatutário Doutora 
7 Plínio José Feix 1123922 História 40 h com DE Estatutário Doutor 
8 Sandra Regina Franciscatto Bertoldo 2040594 Educação 40 h com DE Estatutário Doutora 
9 Joel Martins Luz 2117532 Biblioteconomia 40 h com DE Estatutário Mestre 
10 Monica do Amparo Silva 1889393 Biblioteconomia 40 h com DE Estatutário Mestre 
11 Renato José da Silva 2317087 Biblioteconomia 40 h com DE Estatutário Mestre 
12 Sheila Cristina Ferreira Gabriel 4317196 Biblioteconomia 40 h com DE Estatutário Mestre 
13 Valdeíra Aparecida Cardoso 2117484 Biblioteconomia 40 h Substituta Mestre 
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4.1.1  Titulação dos docentes 

 

 Entre os docentes do curso de Biblioteconomia detecta-se que 100% dos professores são 
doutores ou mestres, e 100% dos docentes estão no regime de trabalho de 40 horas semanais com 
dedicação exclusiva. 

 
Tabela 17 - Docentes por Titulação e Regime de Trabalho 

Docentes por Titulação e Regime de Trabalho 
Coordenação de Ensino de Graduação em Biblioteconomia 

Titulação 40h ou 
DE 

% Docentes 

Pós-Doutorado --  --- 

Doutor 8 66,6% 

Alcindo José Rosa; Alexandre Oliveira de Meira Gusmão; André 
de Souza Pena; Edileusa Regina Pena da Silva; Manoel Benedito 
Nirdo da Silva Campos; Maraísa Magalhães Arsénio; Plínio José 
Feix; Sandra Regina Franciscatto Bertoldo. 

Mestre 4 33,3% 
Joel Martins Luz; Monica do Amparo Silva; Renato José da Silva; 
Sheila Cristina Ferreira Gabriel. 

Total 12  --- 
Porcentagem 100%  --- 
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4.1.2  Experiência profissional do corpo docente 

 

Alcindo José Rosa SIAPE 1517899 Doutor 25 anos 

Alexandre Oliveira de Meira Gusmão SIAPE 1206292 Doutor 21 anos 

André de Souza Pena SIAPE 1686625 Doutor 10 anos 

Edileusa Regina Pena da Silva SIAPE 1357088 Doutor 21 anos 

Manoel Benedito Nirdo da Silva Campos SIAPE 416491 Doutor 30 anos 

Maraísa Magalhães Arsénio SIAPE 1479540 Doutor 15 anos 

Plínio José Feix SIAPE 1123922 Doutor 25 anos 

Sandra Regina Franciscatto Bertoldo SIAPE 2040594 Doutor 16 anos 

Joel Martins Luz SIAPE 2117532 Mestre 10 anos 

Monica do Amparo Silva SIAPE 1889393 Mestre 17 anos 

Renato José da Silva SIAPE  2317087 Mestre 20 anos 

Sheila Cristina Ferreira Gabriel SIAPE 4317196 Mestre 20 anos 

Valdeira Aparecida Cardoso SIAPE 2117484 Graduada 6 anos 
 

4.1.3  Experiência de magistério superior do corpo docente 

 

Alcindo José Rosa SIAPE 1517899 Doutor 16 anos 

Alexandre Oliveira de Meira Gusmão SIAPE 1206292 Doutor 16 anos 

André de Souza Pena SIAPE 1686625 Doutor 9 anos 

Edileusa Regina Pena da Silva SIAPE 1357088 Doutor 16 anos 

Manoel Benedito Nirdo da Silva Campos SIAPE 416491 Doutor 30 anos 

Maraísa Magalhães Arsénio SIAPE 1479540 Doutor 9 

Plínio José Feix SIAPE 1123922 Doutor 16 

Sandra Regina Franciscatto Bertoldo SIAPE 2040594 Doutor 16 anos 

Joel Martins Luz SIAPE 2117532 Mestre 4 anos 

Monica do Amparo Silva SIAPE 1889393 Mestre 9 anos 

Renato José da Silva SIAPE  2317087 Mestre 16 anos 

Sheila Cristina Ferreira Gabriel SIAPE 4317196 Mestre 16 anos 

Valdeira Aparecida Cardoso SIAPE 2117484 Graduada 3 anos 
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4.2 Quadro Descritivo 

 

4.2.1  Quadro descritivo das disciplinas obrigatórias 

 

 

Tabela 18 - Quadro Descritivo das Disciplinas Obrigatórias  2007 

 
 

Componente 
Curricular 

Área de formação 
requerida para ministra o 

componente curricular 
Docente Responsável Titulação 

Regime de 
Trabalho 

Unidade 
acadêmica de 

origem 

1ª Semestre 

1 Introdução à Informática Biblioteconomia 
Alexandre Oliveira de Meira 
Gusmão 

Doutor  40h DE BB 

2 
História dos Registros de Informação 
Cultural 

Biblioteconomia 
Sheila Cristina Ferreira 
Gabriel 

Mestre 40h DE BB 

3 Fundamentos em Comunicação Biblioteconomia Edileusa Regina Pena da Silva Doutora 40h DE BIB 
4 Representação Descritiva 1 Biblioteconomia Monica do Amparo Silva Mestre 40h DE BB 
5 Metodologia do Estudo Biblioteconomia Joel Martins Luz Mestre 40h DE BB 

2º Semestre 
6 Língua Portuguesa Letras Maraísa Magalhães Arsénio Doutor 40h DE Letras  
7 Cultura Brasileira História Plínio José Feix Doutor 40h DE História 

8 
Fundamentos em Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação 

Biblioteconomia Renato José da Silva  Mestre 40h DE BIB 

9 Inglês Instrumental Letras Maraísa Magalhães Arsénio Doutora 40h DE Letras  
10 Editoração Biblioteconomia Edileusa Regina Pena da Silva Doutora 40h DE BB 

3º Semestre 

11 
Organização e Administração de 
Bibliotecas 

Biblioteconomia Valdeíra Aparecida Cardoso Mestre 40h DE BB 

12 Documentação e Arquivística Biblioteconomia  Joel Martins Luz Mestre 40h DE BB  
13 Estudos de Usuários Biblioteconomia Monica do Amparo Silva Mestre 40h DE BB 
14 Representação Temática 1 Biblioteconomia Renato José da Silva Mestre 40h DE BB 
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Componente 
Curricular 

Área de formação 
requerida para ministra o 

componente curricular 
Docente Responsável Titulação 

Regime de 
Trabalho 

Unidade 
acadêmica de 

origem 

15 
Informação para o Desenvolvimento 
Regional 

Biblioteconomia Edileusa Regina Pena da Silva Doutora 40h DE BB 

4º Semestre 

16 
Introdução à Epistemologia da Ciência da 
Informação 

Biblioteconomia Renato José da Silva Mestre 40h DE BB 

17 Serviços de Referência Biblioteconomia Valdeíra Aparecida Cardoso Mestre 40h DE BB 
18 Análise da Informação Biblioteconomia  Joel Martins Luz Mestre 40h DE BB 

19 Representação Descritiva 2 Biblioteconomia 
Sheila Cristina Ferreira 
Gabriel 

Mestre 40h DE BB 

20 Optativa I: Psicologia na Biblioteconomia Psicologia Alcindo José Rosa Doutor 40h DE Psicologia  

5º Semestre 
21 Indexação Biblioteconomia Joel Martins Luz Mestre 40h DE BB 
22 Formação e Desenvolvimento de Acervos Biblioteconomia Monica do Amparo Silva Mestre 40h DE BB 

23 Elementos de Estatística Matemática 
Manoel Benedito Nirdo da 
Silva Campos 

Doutor 40h DE Matemática  

24 Consumo da Informação Científica Biblioteconomia  
Alexandre Oliveira de Meira 
Gusmão 

Doutor  40h DE BB 

25 Estágio Supervisionado 1 Biblioteconomia 
André de Souza Pena  
Valdeíra Aparecida Cardoso 

Doutor 
Mestre 

40h DE BB 

6º Semestre 
26 Representação Temática 2 Biblioteconomia Joel Martins Luz Mestre 40h DE BB 
27 Recursos Informacionais Biblioteconomia André de Souza Pena Doutor 40h DE BB 

28 
Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da 
Informação 

Biblioteconomia 
Sheila Cristina Ferreira 
Gabriel 

Mestres 40h DE BB 

29 Gestão de Unidades de Informação Biblioteconomia Valdeíra Aparecida Cardoso Mestre 40h DE BB 
7º Semestre 

30 
Optativa 2:  Tópicos Especiais em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação 1 

Biblioteconomia 
Edileusa Regina Pena da Silva 
Sandra Regina Franciscatto 
Bertoldo 

Doutora 
Doutora  

40h DE BB 
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Componente 
Curricular 

Área de formação 
requerida para ministra o 

componente curricular 
Docente Responsável Titulação 

Regime de 
Trabalho 

Unidade 
acadêmica de 

origem 

31 Planejamento Bibliotecário Biblioteconomia Valdeíra Aparecida Cardoso Mestre 40h DE BB 

32 Trabalho de Conclusão de Curso Biblioteconomia 
Renato José da Silva e 
Diversos (Orientação) 

Mestres e 
Doutores 

40h DE BB 

33 Controle Bibliográfico Biblioteconomia Valdeíra Aparecida Cardoso Mestre 40h DE BB 

34 Arquitetura de Sistemas de Informação Biblioteconomia 
Alexandre Oliveira de Meira 
Gusmão 

Doutor 40h DE BB 

8º Semestre 
35 Marketing Bibliotecário Biblioteconomia Edileusa Regina Pena da Silva Doutora 40h DE BB 

36 Estágio Supervisionado 2 Biblioteconomia 
André de Souza Pena  
Valdeíra Aparecida Cardoso 

Doutor 
Mestre 

40h DE BB 

37 Informática Documentária Biblioteconomia 
Alexandre Oliveira de Meira 
Gusmão 

Doutor  40h DE BB 
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4.2.2  Quadro descritivo das disciplinas optativas 

 

Tabela 19 - Quadro Descritivo das Disciplinas Opativas 2007 

 
Componente 

Curricular 
Área de formação requerida para 
ministra o componente curricular 

Docente 
Responsável 

Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Unidade 
acadêmica de 

origem 
 Antropologia  História  Diversos -- -- História  
 Contabilidade Geral Ciências Contábeis Diversos -- -- C. Contábeis 
 Editoração Biblioteconomia Diversos -- -- Biblioteconomia 
 Espanhol Instrumental Letras Diversos -- -- Letras 
 Ética Profissional da Informação Biblioteconomia Diversos -- -- Biblioteconomia 
 Finanças e Orçamento público Ciências Contábeis Diversos -- -- C. Contábeis 
 História do Brasil I História Diversos -- -- História 
 História do Brasil II História Diversos -- -- História 
 História do Brasil III História Diversos -- -- História 
 História Medieval História Diversos -- -- História 
 Introdução à Administração Administração Diversos -- -- Administração 
 Introdução à Filosofia História Diversos -- -- História 
 Introdução aos Estudos Históricos História Diversos -- -- História 
 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Letras Diversos -- -- Letras 
 Lingüística I Letras Diversos -- -- Letras 
 Lingüística II Letras Diversos -- -- Letras 
 Literatura Brasileira I Letras Diversos -- -- Letras 
 Literatura Brasileira II Letras Diversos -- -- Letras 
 Literatura Portuguesa I Letras Diversos -- -- Letras 
 Literatura Portuguesa II Letras Diversos -- -- Letras 
 Noções Básicas de Contabilidade Ciências Contábeis Diversos -- -- C. Contábeis 
 Noções Gerais de Direito Ciências Contábeis Diversos -- -- C. Contábeis 
 Psicologia na Biblioteconomia Psicologia Diversos -- -- Psicologia 
 Seminário sobre Leitura Letras Diversos -- -- Letras 
 Teoria Geral da Contabilidade Ciências Contábeis Diversos -- -- C. Contábeis 
 Tópicos Especiais em Biblioteconomia e Ciência da Informação 1 Biblioteconomia Diversos -- -- Biblioteconomia 
 Tópicos Especiais em Biblioteconomia e Ciência da Informação 2 Biblioteconomia Diversos -- -- Biblioteconomia 
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4.3 Plano de Qualificação Docente 

 

 O Curso de Biblioteconomia manterá política de capacitação docente com vistas à realização 
de pós-graduação (doutorado e pós-doutorado) e a cada ano letivo, será homologada pelo Colegiado 
do Curso a relação de afastamento de docentes para capacitação, de acordo com o que estabelece: a 
RESOLUÇÃO CONSEPE N.o142, de 02 de dezembro de 2013, que dispõe sobre normas para a 
qualificação stricto sensu dos docentes da UFMT e que revogou a Resolução CONSEPE n.º 69, de 23 
de julho de 2007; Seguirá também a RESOLUÇÃO CONSUNI N.º 06, de 26 de março de 2014, que 
dispõe sobre aprovação do Plano de Capacitação e Desenvolvimento Humano da Universidade Federal 
de Mato Grosso – PCDH – exercício de 2014; e o Plano Anual de Capacitação Docente do Instituto de 
Ciências Humanas e Sociais do Campus Universitário de Rondonópolis. 

 

4.4 Corpo Técnico-Administrativo 

 

 Atualmente, o Curso de Biblioteconomia tem uma funcionária terceirizada, exercendo a 
função de secretária executiva e lotada na Coordenação do Curso. 

 

4.5 Quadro Descritivo do Corpo Técnico-Administrativo 

 

Tabela 20 – Descrição do Corpo Técnico-administrativo lotado na Coordenação de Biblioteconomia 

QT 

 

Área de 
atuação 

Área de 
formação 

requerida do 
técnico 

Técnico 
Responsável 

Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Unidade de 
lotação 

1 
Recepcionista 

Executiva 
Livre 

Lucilene Maria 
dos Santos 

Graduada 40h 
Coordenaçã
o do Curso 

 

 

4.6 Plano de Capacitação 

 

 O Curso de Biblioteconomia segue a política de capacitação de seus técnico-administrativos 
em consonância com a legislação pertinente (Lei nº 8.112/90). 
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5 INFRAESTRUTURA 

 

5.1 Gabinetes de Trabalho Para Professores Tempo Integral 

 

 O Curso de Biblioteconomia dispõe de gabinete de trabalho com 80 metros quadrados, 
equipado e estruturado para atender 10 professores simultaneamente, ele é utilizado no 
desenvolvimento das respectivas atividades docentes, atendem adequadamente aos requisitos de 
quantidade, dimensão, mobiliário, equipamentos, iluminação, limpeza, acústica, ventilação, segurança, 
conservação e comodidade.  Atende às condições de salubridade e todos os professores têm os 
microcomputadores conectados a Internet. 

 

 

5.1.1 Salas de Professor  

 

 Há uma sala de professores com 80 metros quadrados, estruturada para atender 10 professores 
simultaneamente, ela é utilizada no desenvolvimento das respectivas atividades docentes, atendem 
adequadamente aos requisitos de quantidade, dimensão, mobiliário, equipamentos, iluminação, 
limpeza, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade.  Atende às condições de 
salubridade e todos os professores têm os microcomputadores conectados a Internet 

 

 

5.2 Sala da Coordenação de Curso e Serviços Acadêmicos 

 

 O Curso de Biblioteconomia dispõe de salas para a Coordenação do Curso e para a Secretaria 
da Coordenação.  Tanto a Coordenação do Curso quanto a Secretária da Coordenação do Curso, 
possuem uma sala, cada qual com 6 metros quadrados.  Elas são utilizadas no desenvolvimento das 
respectivas atividades, atendem adequadamente aos requisitos de quantidade, dimensão, mobiliário, 
equipamentos, iluminação, limpeza, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade. 
Atende às condições de salubridade e os microcomputadores estão conectados a Internet. 

 

a) 01 Sala de 6m2 que abriga a Secretaria da Coordenação de Curso, equipada com ar 
condicionado e mobiliário adequado; 

b) 01 Sala de 6m2 que abriga a Coordenação de Curso e a Supervisão de Estágios, 
equipada com ar condicionado e mobiliário adequado; 

 

 

5.3 Salas de Aula 

 

 O Curso de Biblioteconomia dispõe de quatro salas de aula, cada qual com 60 metros 
quadrados, as quais atendem aos requisitos de salubridade, de quantidade, dimensão, mobiliário, 
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equipamentos, iluminação, limpeza, acústica, ventilação, segurança, conservação e comodidade.  As 
salas de aula possibilitam o conforto e a comodidade necessários às atividades desenvolvidas nelas. 

a) 04 salas de aula equipadas com ventiladores, projetor, ar condicionado split, carteiras 
universitárias e quadro de vidro. 

 

 

5.4 Sala do Centro Acadêmico 

 

 O Centro Acadêmico de Biblioteconomia utiliza as dependências do Diretório Central dos 
Estudantes e do Centro de Vivência Acadêmica. 

 

 

5.5 Outras Salas 

 

a) 01 sala de aula na Biblioteca equipada com projetor, ar condicionado split, carteiras 
universitárias e quadro branco; 

b) 01 sala de reunião do Departamento de Educação no Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais; 

c) 01 sala de reunião no Centro administrativo; 

d) 02 sala destinada ao funcionamento da fotocopiadora; 

e) 01 sala cedida ao funcionamento da copa/cozinha. 

 

 

5.6 Auditório 

 

a) 01 auditório com capacidade para 200 pessoas e com projetor, ar condicionado split, 
carteiras universitárias estilo longarina e sistema de sonorização. 

 

 

5.7 Ambientes de Convivência 

 

a) 01 lanchonete; 

b) Diversos jardins; 

c) 01 praça com cadeiras e mesas; 

d) Centro de convivência discente. 
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5.8 Biblioteca Regional de Rondonópolis 

 

 A Biblioteca Regional do Campus Universitário de Rondonópolis da Universidade Federal de 
Mato Grosso é uma instituição de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão que tem por 
missão prover os docentes, discentes e os técnico-administrativos com os documentos e a bibliografia 
necessária à execução de suas atribuições, para isto realiza as atividades de gestão da informação 
compreendendo a coleta, organização, armazenamento, recuperação e disseminação de documentos e 
informações, tendo como base os projetos pedagógicos e o desenvolvimento da literatura científica. 

 Quanto ao processo de automação dos serviços bibliotecários, em outubro de 2007, a 
Biblioteca Central buscando melhorias e agilidade em seu trabalho passou por uma nova 
modernização no requesito informatização, migrando do Sistema CDS/ISIS para o “Sistema 
Pergamum” (software desenvolvido pela PUC do Paraná). Este sistema permitiu melhorar o 
gerenciamento da Biblioteca Central e das demais Bibliotecas Regionais distribuídas nos Campi da 
UFMT de Cuiabá, Sinop, Barra do Garças e Rondonópolis. 

 A Biblioteca proporciona aos docentes, discentes e funcionários o acesso aos recursos de 
informação de suas respectivas áreas de atuação objetivando manter a atualização, propiciar 
instalações adequadas para a utilização e estudo, assim como garantir a armazenagem conveniente do 
acervo. 

 Desde o período de abertura de um pedido de Reconhecimento ou Renovação no e-MEC até a 
visita in loco, há uma contínua atualização do material no mercado editorial. Por conta disso, há uma 
constante adaptação do conteúdo e metodologia de ensino empregados nas disciplinas pelos 
professores, que procuram readequar os livros a serem utilizados em sala de aula buscando uma 
constante melhora na qualidade de ensino. 

 Ciente de que os docentes e/ou o coordenador do curso podem alterar as bibliografias 
elencadas nos planos de ensino das disciplinas à medida que julgarem necessário, a Biblioteca 
Regional solicita semestralmente a lista de livros para aquisição a fim de providenciar a aquisição e 
melhor atender aos seus usuários e à Comissão de Avaliação que verificará se a Bibliografia e o acervo 
estão devidamente atualizados e em conformidade com as diretrizes do MEC / INEP. 

 O acervo é regularmente atualizado com base em:  

a) Bibliografia básica e complementar referente a cada disciplina do curso;  

b) Indicação do corpo docente e discente; 

c) Adequação dos assuntos às áreas exploradas pelos cursos oferecidos pela instituição; 

d) Produção técnica, didática e científica disponível no mercado editorial; 

e) Necessidades derivadas dos programas de apoio à pesquisa dos professores e 
estudantes. 

 

 Para atender às necessidades de conforto durante as pesquisas, a Biblioteca possui instalações 
para estudos em grupos e individuais, que são sempre ampliadas em consonância com a ampliação do 
número de usuários.  Seu funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 7 horas às 22 horas e sábado 
das 7 horas às 13 horas.  A Biblioteca Regional do Campus Universitário de Rondonópolis oferece: 

a) Empréstimo domiciliar (aos usuários que tenham vínculo com a instituição: alunos, 
técnicos e professores); 

b) Consultas ao acervo: 

c) Acesso ao catálogo bibliográfico on-line para consulta, tanto nos terminais de consulta 
local, como via Internet; 
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d) Reserva de livros via Internet (esta modalidade refere-se aos livros que estejam 
emprestados). 

e) Renovação de empréstimo via Internet, acesso usuário pelo endereço:  
www.biblioteca.ufmt.br; 

f) Serviço de apoio ao usuário para elucidações de dúvidas quanto a utilização da 
biblioteca e apoio às pesquisas. 

 

 A Biblioteca Regional do Campus Universitário de Rondonópolis também possui  12 cabines 
de estudo individuais; acesso ao Portal de Periódicos CAPES, ao Scifinder e à “ABNT Coleção”. 

 O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil 
o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo de mais de 36 mil títulos com 
texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, 
enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

 A base de dados SciFinder é uma ferramenta de pesquisa disponível no Portal de Periódicos 
Capes desde 03/01/2005. A SciFinder é uma ferramenta de pesquisa do Chemical Abstracts Service 
(CAS) e um serviço de indexação de periódicos científicos nas áreas de Química Orgânica, Química 
Inorgânica, Físicoquímica, Química Analítica, Engenharia Química, Processamento de Petróleo, 
Tintas, Revestimentos, Engenharia Sanitária, Poluição do Ar e da Água, Tratamento de Resíduos, 
Ciências Ambientais, Farmacologia, Toxicologia, Medicina Experimental, Biologia Celular e 
Molecular, Genética, Genoma, Proteoma, Bioquímica, Microbiologia, Enzimologia, Alimentos, Física, 
Química e Engenharia de Materiais, Polímeros, Elastômeros, Ligas, e Cerâmica. Agrega informações 
de mais de 61 autoridades de patentes, incluindo patentes anteriores a 1907.   

 A “ABNT Coleção” é um sistema desenvolvido pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), que reúne as normas técnicas da ABNT e AMN (Asociación Mercosur de 
Normalización), possibilitando a visualização de um conjunto de normas técnicas que podem ser 
consultadas em texto integral, de forma on-line, pelas instituições que contratam esse serviço. 

 Assim, a Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Biblioteca Central, realizou a 
contratação de um conjunto de 138 normas técnicas, sendo 128 normas técnicas da ABNT (NBR) e 
MERCOSUL (AMN) e 10 Normas da INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION (ISO). Essa coleção passou a integrar o acervo das Bibliotecas da UFMT, 
dinamizando o acesso a informações técnicas estratégicas para as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, compreendendo áreas como Biblioteconomia, Agronomia, Zootecnia, Engenharia Civil, 
Engenharia Agrícola e Ambiental entre outras. 

 Para acessar a “ABNT Coleção” basta utilizar um computador conectado à Internet em 
qualquer um dos campi da UFMT, pois o acesso é feito mediante reconhecimento de IP. Porém, caso o 
aluno/pesquisador tenha interesse, também pode acessar remotamente, utilizando o Proxy da 
Instituição, inclusive com o mesmo login e senha já utilizado para acessar o Portal de Periódicos da 
CAPES.  O acesso pode ser realizado no endereço www.abntcolecao.com.br. 

 Os usuários da Biblioteca têm a disposição um laboratório de informática com 20 
computadores para acesso à Internet, ao e-mail, a banco de dados, a livros e periódicos eletrônicos, 
bem como realização de trabalhos acadêmicos. Também há na Biblioteca quatro terminais exclusivos 
para consulta ao acervo, reserva e renovação de obras. 

 Quanto aos serviços de referência e assistência ao usuário, a Biblioteca possui uma equipe de 
bibliotecários e estagiários aptos à: 

a) Auxiliar o usuário a localizar o material bibliográfico; 

b) Auxiliar o usuário nas consultas ao catálogo on-line; 
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c) Instruir o usuário quanto ao uso da biblioteca; 

d) Promover visitas orientadas para que o usuário conheça o ambiente e os produtos e 
serviços oferecidos. 

 

 Os componentes curriculares ministrados no curso de Biblioteconomia possuem títulos 
indicados na bibliografia básica, com no mínimo três títulos por disciplina, disponibilizados na 
Biblioteca, na proporção de um exemplar para cada 06 (seis) estudantes do Curso.  Os Títulos e 
exemplares estão cadastrados no sistema Pergamum, atualizados e tombados junto ao patrimônio da 
UFMT. 

 A bibliografia complementar dos componentes curriculares foi adquirida de acordo com o 
número de títulos e exemplares necessários para atender a proposta pedagógica do Curso de 
Biblioteconomia.  Existem no mínimo cinco títulos na bibliografia complementar por disciplina, 
disponibilizados na Biblioteca.  Os Títulos e exemplares estão cadastrados no sistema Pergamun, 
atualizados e tombados junto ao patrimônio da UFMT. 

 

 

5.9 Laboratórios 

 

 Os alunos dispõem de amplo acesso a equipamentos de informática. Para atividades 
acadêmicas diversas (manipulação de softwares da área, pesquisas na internet, elaboração e redação de 
trabalhos acadêmicos, estudo em geral, montagem de apresentações audiovisuais, etc.).  Há disponível  
cerca de 90 microcomputadores conectados à internet distribuídos em 3 laboratórios (1 exclusivo do 
curso de Biblioteconomia, 1 compartilhado com o curso de Ciência Contábeis e 1 de uso geral no 
ICAT). Além do laboratório de informática da Biblioteca. 

 Os alunos possuem também acessos aos laboratórios fora dos horários de aulas, com 
acompanhamento de monitores (alunos) e podem dispor ainda de microcomputadores localizados no 
laboratório de informática da Biblioteca. 

 Os computadores dos Laboratórios de Informática estão interligados em rede através de 
servidores instalados na Instituição, permitindo o acesso à Internet e aos softwares utilizados pelo 
Curso de Biblioteconomia (ABCD Automação de Bibliotecas e Centros de Documentação, 
BIBLIVRE 4, Ucinet, Pajek, entre outros). 

 A rede é gerenciada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Campus de Rondonópolis 
e as tarefas de instalação de software e sistemas operacionais são divididas entre os estagiários, 
supervisionados pelo referido setor. Dessa forma, cada estagiário é responsável por uma determinada 
tarefa e todos trabalham em conjunto. 

 Instalados em espaços físicos adequados, ambientes devidamente climatizados, os laboratórios 
de informática, visam o conforto e bem estar dos seus usuários.  Em termos de comunicação, todos os 
computadores estão interligados numa rede interna, possibilitando o compartilhamento de recursos 
bem como o acesso à Internet através de link IP Direto EMBRATEL – 2 Mbps. 
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5.9.1 Laboratórios de Ensino  

 

Apresentação quanto ao Fator Quantidade 

 Os laboratórios disponibilizados para o Curso de Biblioteconomia visam atender as 
necessidades das atividades práticas de formação dos discentes, em consonância com a proposta do 
Curso e com o número de alunos matriculados. 

 As atividades práticas de formação são atendidas pelos laboratórios disponíveis para o curso, 
que possuem quantidade de equipamentos estabelecida de acordo com as vagas autorizadas.  A UFMT 
adota mecanismos de manutenção e conservação que asseguram o funcionamento permanente e 
otimizado dos recursos disponibilizados. Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis 
para atender às atividades práticas planejadas, necessárias à formação e em quantidade compatível 
com o número de alunos. 

 A Coordenação do Curso juntamente com os docentes executam o planejamento e o controle 
do uso dos laboratórios, que se destinam ao atendimento das atividades práticas requeridas pela 
formação dos discentes. 

 Quanto aos laboratórios didáticos especializados, atualmente possuímos:  1 - Laboratório de 
Organização e Tratamento da Informação (LOTI); 2 - Laboratório de Métricas, Recursos e Serviços de 
Informação (LMRS).  Com a entrega do novo Bloco didático o Laboratório de Métricas, Recursos e 
Serviços de Informação (LMRS) e sua consequente estruturação com mobiliário, computadores, 
softwares, projetores e ar condicionado split serão  instalados neste novo ambiente. 

 Os laboratórios de ensino do curso de Biblioteconomia têm uma infraestrutura de 
computadores e softwares que permitem o aprendizado das técnicas bibliotecárias em consonâncias 
com os padrões e as normas internacionais e brasileiras de informação e documentação. A seguir 
apresentasse uma descrição dos laboratórios. 

 

a) Laboratório de Organização e Tratamento da Informação (LOTI), destinado a aplicar e 
desenvolver as competências técnicas inerentes às áreas de representação temática e 
descritiva, indexação e ao estágio curricular obrigatório. O laboratório tem 80 m2 e 
está localizado no Bloco Central do Campus Universitário de Rondonópolis e 
equipado com ventiladores, projetor, ar condicionado, cadeiras, mesas, quadro verde, 
estantes, livros e 30 computadores; 

b) Laboratório de Literácia, Métricas, Recursos e Serviços de Informação (LMRS), 
localizado no Bloco E, destinado a aplicar e desenvolver as competências técnicas 
inerentes à análises métricas, recursos e serviços de Informação, estatística, 
informática documentária e ao estágio supervisionado. O laboratório tem 100 m2 e 
equipado com 50 computadores, projetor, ar condicionado split, cadeiras, mesas, 
quadro de vidro, estantes e livros; 

c) Laboratório de Informática com 80 m2 localizado no Bloco E (Laboratório de Ciências 
Contábeis).  Equipado com projetor, ar condicionado split, cadeiras, mesas, quadro e 
30 computadores. 

 

Apresentação quanto ao Fator Qualidade 

 O Laboratório de Organização e Tratamento da Informação (LOTI), está equipado com 
ventiladores, projetor, ar condicionado split, mesas, cadeiras, quadro verde e 30 computadores HP 
Compaq 6005 Pro MT PC  da Hewlett-Packard com processador AMD Phenom ™ II X2 B55 
Processor de 3 GHz e sistema operacional Windows 7 professional. Os microcomputadores possuem 
os softwares ABCD Automação de Bibliotecas e Centros de Documentação, BIBLIVRE 4, Ucinet, 
Pajek, entre outros.  Também possui 12 conjuntos (4 volumes) da Classificação Decimal de Dewey – 
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vigésima edição em espanhol, 5 conjuntos da Classificação Decimal Universal. acervo de livros e 
periódicos com aproximadamente 150 títulos para a realização de atividades práticas vinculadas às 
disciplinas. 

 O Laboratório de Métricas, Recursos e Serviços de Informação (LMRS), está equipado com 
projetor, ar condicionado split, mesas, cadeiras, quadro verde e 50 computadores HP Compaq 6005 
Pro MT PC  da Hewlett-Packard com processador AMD Phenom ™ II X2 B55 Processor de 3 GHz e 
sistema operacional Windows 7 professional. Os microcomputadores possuem os softwares ABCD 
Automação de Bibliotecas e Centros de Documentação, BIBLIVRE 4, Ucinet, Pajek, entre outros. 

 As instalações e os equipamentos atendem às normas de segurança. Ademais, os docentes do 
curso são estimulados a abordar aspectos de segurança e proteção no desenvolvimento dos 
componentes curriculares. Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis para atender ao 
planejamento das atividades práticas requeridas pela formação e em quantidade compatível com o 
número de alunos. 

 

Apresentação quanto ao Fator Serviços 

 O planejamento dos laboratórios obedece às exigências do projeto pedagógico do curso quanto 
ao apoio técnico, equipamentos, mobiliário e materiais de consumo. Os serviços destinados aos 
laboratórios atendem as atividades necessárias às aulas práticas desenvolvidas no curso, de acordo 
com a matriz curricular. 

 Os laboratórios especializados possuem as respectivas normas de funcionamento, utilização e 
segurança, divulgadas em locais estratégicos que permitem sua visualização e facilitando seu 
conhecimento e aplicação pela comunidade acadêmica. 

 A UFMT e o curso de Biblioteconomia adotam mecanismos de manutenção e conservação que 
asseguram o funcionamento permanente dos recursos disponibilizados. A comunidade acadêmica tem 
acesso aos laboratórios nos horários de funcionamento, exceto quando estiverem reservados para a 
realização de aulas práticas por professor da Instituição. 

 

 

5.10 Infraestrutura Demandada 

 

5.10.1 Demanda de salas de trabalho para professor em tempo integral 

 

 Os professores do curso de Biblioteconomia demandam a construção de cinco salas de 
trabalho para os professores, cada sala com capacidade para acomodar dois professores. 

 

 

5.10.2 Demanda de recursos humanos 

 

 A oferta das disciplinas de metodologia da pesquisa para os cursos de Administração, Ciências 
Econômica, Ciências Contábeis, Engenharia Mecânica, Matemática e Psicologia fica condicionada à 
contratação de mais dois professor efetivo que serão alocados na Coordenação de Biblioteconomia.  
Desse modo fica explicita a demanda condicionante. 
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5.10.3 Demanda de equipamentos 

 

 A demanda geral de equipamentos deverá ser atendida pelo Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais do Campus de Rondonópolis, pela Pró-Reitoria de Administração, pela Pró-Reitoria de 
Graduação e pela Pró-Reitoria de Planejamento, quando demandadas pelos docentes do curso de 
Biblioteconomia. 

 

 

5.10.4 Material didático 

 

 A demanda geral de material didático deverá ser atendida pelo Instituto de Ciências Humanas 
e Sociais do Campus de Rondonópolis, pela Pró-Reitoria de Administração, pela Pró-Reitoria de 
Graduação e pela Pró-Reitoria de Planejamento, quando demandadas pelos docentes do curso de 
Biblioteconomia. 

 A demanda de livros é atendida em fluxo contínuo pela Biblioteca Central da UFMT. 
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6 GESTÃO DO CURSO 

 

6.1 Órgãos Colegiados e Comitê de Ética 

 

6.1.1 Núcleo docente estruturante 

 

 O Núcleo Docente Estruturante – NDE – tem por atribuições acadêmicas o acompanhamento, 
atuação no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do 
curso.  Outras atribuições do Núcleo Docente Estruturante, são: 

 

a) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

b) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 
constantes no currículo; 

c) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 
de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as 
políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

d) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
Graduação. 

 

 O Núcleo Docente Estruturante do curso de Biblioteconomia foi criado e designado pela 
Portaria ICHS/CUR nº 42, de 25 de maio de 2012, seguida da Portaria ICHS/CUR nº 36, de 07 de 
julho de 2014, e atualmente conforme Portaria n.º 027/2018/ICHS/CUR de 17 de maio de 2018 sendo 
formado pelos docentes: 

 

Docentes Função Titulação 

Alexandre Oliveira de Meira Gusmão Docente Doutor 

Edileusa Regina Pena da Silva Docente Doutor 

André de Souza Pena Docente Doutor 

Joel Martins Luz Docente Mestre 

Renato José da Silva Docente Doutorando 

Sheila Cristina Ferreira Gabriel Docente Mestre 

 

 

6.1.2 Colegiado de curso 

 

 O colegiado do Curso de Biblioteconomia é nomeado através de Portaria, com mandato de 2 
(dois) anos para os docentes e 1(um) ano para os discentes, conforme Resolução CONSEPE 29/94. 

O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se ordinariamente uma vez por 
semestre e extraordinariamente quando convocado pelo Coordenador do Curso, ou por iniciativa de 
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dois terços dos membros que o constituem, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a 
serem tratados. 

 

Competências do Colegiado 

 A fim de dinamizar as condutas do Colegiado de Curso serão estabelecidas as competências 
descritas a seguir: 

I - Quanto ao curso 

• Organizá-lo; 

• Orientar, fiscalizar e coordenar sua realização. 

II - Quanto ao currículo 

• Fixar as disciplinas complementares, definindo as de caráter optativo;  

• Estabelecer os pré-requisitos, quando estritamente necessário;  

• Propor modificações. 

III - Quanto aos programas e planos de ensino 

• Traçar as diretrizes gerais para o Curso;  

• Integrar os programas e planos elaborados pelos professores;  

• Sugerir alterações quando apresentadas ou mesmo quando estiverem em 
execução.  

IV - Quanto ao Corpo Docente 

• Supervisionar suas atividades; 

• Propor intercâmbio de professores ou de auxiliares de ensino e pesquisa;  

• Propor a substituição ou treinamento de professores ou providências de outra 
natureza necessárias à melhoria do ensino ministrado; 

• Representar os órgãos competentes em caso de infração disciplinar; 

• Apreciar recomendações dos Departamentos e requerimentos dos docentes 
sobre assuntos de interesse do curso. 

V - Quanto ao Corpo Discente 

• Opinar sobre trancamento de matrícula;  

• Opinar sobre transferências;  

• Conhecer recursos dos alunos sobre matéria do curso, inclusive trabalhos 
escolares e promoção;  

• Representar ao órgão competente, no caso de infração disciplinar;  

VI - Quanto às Unidades 

• Recomendar ao Diretor do Instituto as providências adequadas à melhor 
utilização do espaço, bem como do pessoal e do material;  

• Colaborar com os Órgãos Colegiados das Unidades. 

VII - Quanto à Universidade: 

• Colaborar com a Reitoria, com as Pró-Reitorias, com os Órgãos Colegiados da 
Universidade e com os demais setores e departamentos da UFMT. 
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6.1.3 Núcleo de apoio pedagógico 

 

 É um órgão de apoio ao Coordenador do Curso de Graduação em Biblioteconomia e que tem 
por competências acompanhar e supervisionar a execução do projeto pedagógico dos cursos e atuar 
junto aos discentes e docentes com vistas ao cumprimento do projeto pedagógico do curso.  Formado 
por docentes do Curso de Biblioteconomia. 

 O acompanhamento da vida acadêmica do estudante através do contato pessoal visa minimizar 
as inquietações naturais de jovens que ingressam no ensino superior, criando melhores condições 
pedagógicas para seu amadurecimento e aproveitamento intelectual e reduzindo significativamente as 
taxas de evasão e fracasso encontradas geralmente nos cursos superiores. Além disso, o Núcleo adota 
uma postura ativa de busca das manifestações dos discentes sobre sua experiência ao longo das 
atividades escolares, suas dúvidas, sugestões e necessidades especiais.  O Núcleo de apoio pedagógico 
é formado pelos seguintes docentes: 

 
Docentes Função Titulação 

Alexandre Oliveira de Meira Gusmão Docente Doutor 
André de Souza Pena Docente Doutor 
Renato José da Silva Docente Doutorando 
Sheila Cristina Ferreira Gabriel Docente Mestre 

 
 

6.1.4 Comitê de ética 

 

 O comitê de ética da UFMT foi o primeiro Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) constituído do 
Estado de Mato Grosso, devidamente registrado na CONEP/MS, atendendo às normas da Resolução 
196/96CNS/MS e vem atuando desde 25 de agosto de 1997. Atualmente, é coordenado pela Professora 
Dra. Shirley Ferreira Pereira. Tem a finalidade de fazer cumprir os aspectos éticos das normas vigentes 
de pesquisa em seres humanos do Conselho Nacional de Saúde. 

 Os pesquisadores do Curso de Biblioteconomia, quando necessário, submetem online,por 
meio da Plataforma Brasil, seus projetos de pesquisa, ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Universitário Julio Müller (HUJM), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) que está 
devidamente registrado na CONEP/MS, atendendo às normas da Resolução 196/96CNS/MS e vem 
atuando desde 25 de agosto de 1997. 

 

 

6.2  A Coordenação do Curso 

 

 A Coordenação do Curso de Biblioteconomia é estabelecida a partir da escolha do 
coordenador de ensino de graduação com base na Resolução do CONSEPE nº 29, de 12/09/94 e no 
disposto na Lei 5.540 de 28/11/1968. 
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 Funções da Coordenação de Curso 

 

 A Coordenação do Curso de Biblioteconomia é o setor responsável pela gestão e pela 
qualidade do curso no mais amplo sentido. Os encargos, as funções, as responsabilidades e as 
atribuições do coordenador do curso estão especificadas no Manual da Coordenação de Curso de 
Graduação elaborado pela PROEG UFMT 
(http://www.ufmt.br/proeg/arquivos/c069a66df98d657cc7bf37f793fa69b8.pdf) e complementadas 
pelas funções apresentadas a seguir: 

Funções Estratégicas 

� Estimular o desenvolvimento do capital intelectual do curso; mantendo a coesão da 
equipe; 

� Ser o representante do Curso e articulador estratégico com outros setores da UFMT e da 
sociedade; 

� Promover o desenvolvimento do Curso no âmbito da IES e da sociedade; 

� Identificar as necessidades manifestadas no curso e mediar seu alinhamento com os 
anseios e desejos do mercado. 

 

Funções Gerenciais 

� Estimular as atividades de ensino - aprendizagem, pesquisa e extensão no âmbito 
docente e discente; 

� Gerenciar o processo de contratação de docentes; 

� Administrar o processo decisório do Curso. 

 

Funções Operacionais 

� Controlar a frequência docente às aulas; 

� Estimular a frequência discente e evitar a evasão; 

� Supervisionar as instalações físicas, dos laboratórios e equipamentos do Curso; 

� Indicar a aquisição de livros, materiais especiais e assinatura de periódicos necessários 
ao desenvolvimento do Curso; 

� Acompanhar com os docentes a atualização da bibliografia constante nos planos de 
ensino. 

 

Funções Acadêmicas - as atribuições, os encargos e as responsabilidades do Coordenador não 
se limitam as funções apresentadas a seguir: 

� Coordenar a execução do Projeto Pedagógico do Curso.  

� Intermediar conflitos entre discentes e docentes no âmbito acadêmico; 

� Manter a qualidade e regularidade das avaliações referente às atividades do Curso; 

� Acompanhar o trâmite dos processos de monitoria, extensão e pesquisa de acordo com 
as resoluções da UFMT; 

� Supervisionar o cumprimento da carga horária das disciplinas. 
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Funções Institucionais 

� Acompanhar os egressos do Curso no mercado de trabalho. 

� Acompanhar o processo de reconhecimento do Curso e pela renovação periódica desse 
processo no MEC. 

 

 

6.3 Avaliação Interna e Externa do Curso 

 

 As ações acadêmico-administrativas decorrentes da auto-avaliação e da avaliação externa são 
apresentadas e discutidas com a comunidade acadêmica, por meio de seminários, reuniões e 
conferências, resultando na construção e funcionamento do restaurante universitário, na ampliação da 
biblioteca setorial, na climatização das salas de aula, na aquisição de equipamentos, na ampliação da 
quantidade de cursos e de vagas ofertadas no vestibular, na construção de laboratórios, no aumento de 
bolsas de monitoria, extensão, pesquisa, permanência, alimentação e moradia. 

 Outras ações decorrentes das avaliações dizem respeito à criação de Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) do curso de Biblioteconomia;  reestruturação do PPC do curso de 
Biblioteconomia; divulgação do projeto pedagógico do curso junto aos discentes e docentes; revisão 
dos planos de ensino; realização de simulado semestral; diagnóstico e acompanhamento do conteúdo 
aprendido em sala de aula; atualização em didática do ensino superior; saneamento de possíveis 
fragilidades no desempenho didático-pedagógico docente. 

 

 O Curso de Biblioteconomia será avaliado a partir dos seguintes processos avaliativos: 

a - Avaliação discente 

- Avaliado por meio da participação dos estudantes no ENADE; 

 

b - Avaliação docente 

- Docentes efetivos em estágio probatório: São avaliados conforme RESOLUÇÃO CONSEPE 
N.º 24/2002 e RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 39/ 2005 durante os três (3) primeiros anos. 

- Docentes efetivos com direito a progressão funcional: Para fins de progressão da carreira 
docente, os professores, a cada dois anos, são avaliados mediante a apresentação de relatório 
das atividades desenvolvidas no período, conforme RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 006/93. 

- A avaliação dos professores, tanto efetivos como substitutos, também será realizada pela 
Coordenação e Colegiado do Curso, levando-se em conta a relação professor/estudante, 
professor/professor, pontualidade, planejamento de ensino, colaboração em projetos coletivos, 
participação em atividades de pesquisa e extensão, atualização dos conteúdos programáticos, 
competência no desempenho de sua tarefa, participação em eventos extracurriculares, 
publicações científicas, participação em outras atividades institucionais, dentre outras. 

- Para esta avaliação será utilizado como instrumento básico o Plano Individual de Atividades 
(PIA), bem como a resolução CONSEPE nº 158/2010 que norteia seu preenchimento. 

 

c - Avaliação das Unidades Curriculares 

- as Unidades Curriculares serão avaliadas anualmente durante a execução dos planos de 
ensino pelos professores que os ministram, que poderão fazer as devidas adequações. 
Eventuais dificuldades estruturais não solucionadas ao longo do ano letivo serão objeto de 
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reflexão durante as reuniões pedagógicas e poderão ser encaminhadas para 
adequações/modificações no Projeto Político de Curso, quando ocorrer sua reformulação. 

 

d - Autoavaliação do Curso 

- Anualmente, durante o período de planejamento pedagógico, o Curso será avaliado em 
reunião formada por seus professores, técnicos administrativos e representantes discentes. 
Essa avaliação será feita por meio do levantamento das atividades desenvolvidas ao longo do 
último período letivo no tocante ao tripé ensino, pesquisa e extensão, recursos humanos e 
materiais, infraestrutura e acervo bibliográfico, de modo que os aspectos positivos e negativos 
sejam expressos e providências sejam encaminhadas. 

- Assim, a autoavaliação do Curso de Biblioteconomia se constitui em um dos instrumentos do 
planejamento anual pedagógico. 

 

e - Avaliação do Projeto Pedagógico de Curso 

- Anualmente, durante o período de planejamento pedagógico, o Projeto Pedagógico de Curso 
será avaliado em reunião formada por professores, núcleo docente estruturante, técnico-
administrativos e representantes discentes de modo que sejam analisados e sistematizados os 
indicadores e aspectos que contribuem para a eficiência pedagógica do projeto vigente no 
atendimento de seus objetivos. 

 

f - Avaliação do egresso no triênio pós-formatura 

- Será feito gestão junto à Secretaria de Tecnologia da Informação da UFMT para que seja 
desenvolvida página online no site do curso para que os egressos alimentem banco de dados 
que permitam o levantamento de dados acerca da inserção no mercado de trabalho, em 
concursos públicos, na carreira acadêmica ou em outras atividades. 

 

g - Avaliação externa pelo MEC 

- Regularmente, o curso de Biblioteconomia é avaliado pelo programa de avaliação externa do 
MEC. 

 

h - Avaliação interna pela UFMT 

Regularmente, o curso de Biblioteconomia é avaliado pelo programa de avaliação institucional 
da UFMT.  

 

 

6.4 Acompanhamento e Avaliação do PPC 

 

 A avaliação do projeto do curso consiste em um momento de reflexão das dimensões 
envolvidas no processo ensino-aprendizagem.  Implica, também, em processo de auto-avaliação por 
parte dos elementos que compõem a estrutura como um todo.  E, envolve, ainda, a articulação de 
aspectos qualitativos e quantitativos das atividades acadêmicas, avaliadas internamente, pela 
comunidade envolvida e externamente, pelos egressos e pela comunidade com a qual o curso de 
Biblioteconomia interage.  A Avaliação do Projeto de Curso é consoante com a Lei nº 10.861, de 14 
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de abril de 2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá 
outras providências valendo-se de: 

 

a) Avaliação anual, durante o período de planejamento pedagógico, o Projeto Pedagógico de 
Curso pode ser avaliado em reunião formada por professores, núcleo docente estruturante, 
técnico-administrativos e representantes discentes de modo que sejam analisados e 
sistematizados os indicadores e aspectos que contribuem para a eficiência pedagógica do 
projeto vigente no atendimento de seus objetivos. 

b) Utilização dos mecanismos institucionais de avaliação de curso, como avaliação docente 
(A avaliação docente constitui-se de duas fases: 1 - auto-avaliação e 2 - avaliação por parte 
dos demais integrantes da comunidade acadêmica, especificamente pelos discentes, por 
instrumento específico), avaliação discente (O discente será avaliado considerando não 
somente seu desempenho acadêmico, mas também, seu envolvimento nas atividades 
curriculares e extracurriculares.  Os procedimentos estão orientados pela Resolução 
CONSEPE nº 27, de 01 de março de 1999), avaliação da administração (A auto-avaliação e 
a avaliação pela comunidade acadêmica, permitem verificar se a atividade-meio contribui 
para o bom funcionamento da atividade-fim. Permitindo identificar as condições técnicas 
de subsídio ao ensino nos aspectos relacionados à tramitação de documentos, informações, 
higiene, lazer, entre outros, bem como nos setores: biblioteca, laboratórios, equipamentos, 
etc.). 

c) Utilização dos instrumentos e resultados de avaliações oficiais externas, como por 
exemplo, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e Avaliação das 
Condições de Ensino (ACE); 

d) Discussões internas ao Curso, em âmbito de Colegiado de Coordenação e reuniões 
semestrais com o corpo docente e discente, com vistas: 

1) Ao redirecionamento e aperfeiçoamento das macro-ações propostas e das microações 
no âmbito das disciplinas. Como exemplo, poderão ser propostas atividades de 
nivelamento, reestruturação de planos de ensino, mudanças nas atividades didático-
pedagógicas, dentre outras; 

2) A permitir ao corpo docente e discente conhecer o projeto político-pedagógico e, 
conseqüentemente, como os conhecimentos e habilidades a serem construídos pelos 
alunos se articulam na estrutura curricular; 

e) Reuniões eventuais entre a coordenação e representantes discentes para acompanhamento e 
avaliação das atividades do Curso; 

f) Adoção de estratégias de esclarecimento dos alunos em relação às propostas do projeto 
político-pedagógico com vistas ao desenvolvimento de uma postura crítica e atuante do 
corpo discente; 

g) Reuniões com a Congregação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais e com o 
Conselho Acadêmico Administrativo do Campus Universitário de Rondonópolis. 
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6.5 Ordenamentos diversos 

 

6.5.1 Reunião de docentes 

 

 As reuniões gerais dos docentes do curso ocorrem ordinariamente no período de planejamento 
pedagógico e extraordinariamente ao longo do semestre letivo. 

 

 

6.5.2 Assembleia da comunidade acadêmica 

 

 As assembleias ocorrem ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente quando 
convocada pela Coordenação de Curso ou Colegiado de Curso. 

 

 

6.5.3 Apoio aos órgãos estudantis 

 

 A UFMT atende à política de atenção estudantil através da PRAE – Pró-Reitoria de 
Assistência Estudantil. A PRAE é a responsável pela proposição e acompanhamento da política de 
assistência estudantil e de ações afirmativas da UFMT, com o objetivo de garantir o acesso e a 
permanência dos estudantes na UFMT, com qualidade. 

 Na PRAE o estudante encontra apoio e acompanhamento para as suas necessidades ao longo 
de sua trajetória acadêmica, sendo que há especial atenção aos que precisam de atendimento 
socioeconômico e psicopedagógico. 

 A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil é um espaço de articulação e promoção da vivência 
universitária na UFMT, com qualidade. O objetivo da PRAE é desenvolver ações institucionais no 
âmbito da assistência estudantil, que garantam o acesso, a permanência e o sucesso acadêmico, desde 
o ingresso até a conclusão do curso. 

 O Curso de Biblioteconomia disponibiliza quando solicitado a estrutura desejada pelo Centro 
Acadêmico de Biblioteconomia. 

 

 

6.5.4 Mobilidade estudantil, nacional e internacional 

 

 A mobilidade acadêmica, ocorre como direito do discente e do docente, conforme legislação federal 
e institucional nas modalidades intercampi, intercambio nacional e internacional para discentes e docentes 
vinculados a Universidade Federal de Mato Grosso. 

 A mobilidade acadêmica é incentivada pelo Curso de Biblioteconomia e deverá ocorrer 
conforme legislação institucional disposta na Resolução CONSEPE N.o 08, de 24 de fevereiro de 
2014, que dispõe sobre regulamento de mobilidade acadêmica e CONSEPE N.o 74, de 28 de julho de 
2014, que dispõe sobre intercâmbio internacional para a comunidade acadêmica da UFMT. 
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6.5.5 Eventos acadêmico-científicos relevantes para o curso 

 

 Os eventos acadêmico-científicos relevantes para o curso de Biblioteconomia são: 

a) Semana Acadêmica da Biblioteconomia (SEAB); 

b) Encontro Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ciência da Informação 
(ENANCIB); 

c) Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU); 

d) Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação 
(CBBD); 

e) Seminário em Ciência da Informação (SECIN – Londrina – UEL); 

f) Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria. 
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APÊNDICE A – REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO 

 

CAPÍTULO I 

I. NATUREZA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

Art.1º  O Trabalho de Curso de Bacharelado em Biblioteconomia, será um trabalho individual do 
discente e apresentado sob a forma de monografia na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, 
respeitando as normas da ABNT. 

 

§ 1° O Trabalho de Curso, de que trata o caput, resultará de um estudo sob a orientação de um 
professor do Curso de Biblioteconomia. 

 

II.OBJETIVOS 

Art.2º A monografia atende os seguintes objetivos: 

a) Capacitar o aluno para a elaboração de pesquisas e relatórios técnicos-científicos; 

b) Preparar o aluno a correlacionar e aprofundar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos no 
curso; 

c) Propiciar ao aluno o contato com o processo de investigação; 

d) Contribuir para o enriquecimento das diferentes linhas de estudo da Biblioteconomia e Ciência 
da Informação, estimulando a pesquisa científica articulada às necessidades da comunidade local, 
nacional e internacional. 

 

III. MODALIDADES 

Art.3º  A monografia pode se enquadrar em uma das seguintes modalidades: 

a) Trabalho de revisão de literatura sobre determinado tema; 

b) Trabalho de análise de determinado tema apontando ou propondo novos conceitos que melhor 
o elucidem. 

 

IV. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DA MONOGRAFIA 

Art.4º A monografia deve ter estrutura e corpo de acordo com as normas da ABNT e demais 
procedimentos estabelecidos pelo Colegiado do Curso de Biblioteconomia. 

Art.5º O prazo para elaboração e apresentação da monografia obedecerá ao calendário letivo da 
disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, não podendo ultrapassar os prazos previstos no calendário 
acadêmico para a Graduação na UFMT. 

 

CAPÍTULO II 

ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES DURANTE AS DISCIPLINAS PESQUISA EM 
BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  e TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 

Art.8º Compete ao professor  nas disciplinas Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação  
e Trabalho de Conclusão de Curso: 

a) Articular-se com o Colegiado do curso de Biblioteconomia para compatibilizar diretrizes, 
organização e desenvolvimento dos trabalhos; 
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b) Divulgar as linhas de estudo dos docentes orientadores e o número de vagas oferecido por 
cada docente; 

c) Auxiliar os alunos na escolha de orientadores; 

d) Analisar os projetos de pesquisa e as monografias quanto ao enquadramento nas normas do 
presente regulamento; 

e) Encaminhar para o Colegiado do Curso os projetos com co-orientação de docente não 
pertencente ao curso de Biblioteconomia ou Bibliotecário; 

f) Os professores das disciplinas Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação  e 
Trabalho de Conclusão de Curso devem encaminhar à Coordenação do Curso, no prazo de 30 (trinta) 
dias após o inicio das aulas das respectivas disciplinas, uma lista contendo nomes dos alunos 
orientandos e seus respectivos temas; 

g) Coordenar o processo de constituição das bancas examinadoras de qualificação (projeto de 
pesquisa e monografia) e defesa (monografia), e definir o cronograma de avaliação relacionado as suas 
respectivas orientações. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR 

Art.9º Compete ao orientador do projeto de pesquisa e da monografia: 

a) orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas fases; 

b) elaborar o projeto de pesquisa e a monografia (cada qual ao seu tempo) em conjunto com o 
orientando; 

c) encaminhar ao Colegiado de Curso o planejamento e o cronograma das atividades da pesquisa 
e da monografia no prazo estabelecido e dentro do calendário acadêmico; 

d) informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação; 

e) presidir a banca examinadora do trabalho por ele orientado; 

f) comunicar ao Colegiado de Curso a ocorrência de problemas, dificuldades e dúvidas relativas 
ao processo de orientação, para que o mesmo tome as devidas providências; 

g) encaminhar o projeto de pesquisa no mínimo 20 (vinte) dias antes do final do período letivo 
das disciplina Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação aos componentes das bancas 
examinadoras, para qualificação do projeto de pesquisa; 

h) encaminhar a monografia 50 (cinquenta) dias antes do final do período letivo da disciplina 
Trabalho de Conclusão de Curso aos componentes das bancas examinadoras, para qualificação e 
posterior defesa da monografia; 

i) apresentar em 10 dias após a qualificação os projetos de pesquisa com as devidas alterações 
solicitadas pelas bancas examinadoras; 

j) apresentar até 30 dias após a qualificação as monografias com as devidas alterações solicitadas 
pelas bancas examinadoras para marcar defesa pública da monografia; 

k) encaminhar a composição da banca examinadora 30 (trinta) dias antes do final do período 
letivo das disciplinas Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação e Trabalho de Conclusão 
de Curso. 

 

CAPÍTULO IV 

ATRIBUIÇÕES DO ORIENTANDO 
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Art. 11.  São direitos do orientando: 

a) ter um professor orientador e definir com o mesmo a temática do projeto e da monografia; 

b) mudar de professor orientador; 

c) ser informado sobre as normas e regulamentação dos projetos de pesquisa e das monografias. 

 

Art. 12.  São deveres do orientando: 

a) definir o orientador e a tema de sua Monografia na disciplina Pesquisa em Biblioteconomia e 
Ciência da Informação; 

b) seguir o planejamento e o cronograma das disciplinas Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência 
da Informação e Trabalho de Conclusão de Curso; 

c) cumprir as normas e regulamentação do Projeto Pedagógico do Curso de Biblioteconomia; 

d) cumprir o plano e o cronograma estabelecidos em conjunto com seu orientador; 

e) apresentar a monografia à banca examinadora somente após a autorização do orientador; 

f) entregar duas cópias impressas e digitais em PDF da monografia (encadernado em capa dura) 
com as correções sugeridas pela banca examinadora e aprovação do orientador à Coordenação do 
Curso, 5 (cinco) dias antes do final do período letivo. 

 

CAPÍTULO V 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

Art. 13. O projeto de pesquisa deverá constar de tema, objetivos gerais e específicos, problema e 
hipótese de pesquisa, justificativa, metodologia, revisão teórica e cronograma. 

Art.14. O planejamento das atividades para elaboração do projeto de pesquisa deve estar de acordo 
com o currículo da Biblioteconomia e os prazos definidos no Calendário das Atividades de Graduação. 

Art. 15. O discente deve entregar 3 (três) vias do projeto de pesquisa e da monografia, sendo uma para 
cada um dos membros da banca examinadora, quando da qualificação e da defesa. 

§ 1° Após a qualificação ou defesa, a banca examinadora devolverá as vias da mesma ao discente 
para que as alterações sugeridas sejam executadas. 

Art. 16. O não cumprimento do calendário de qualificação do projeto de pesquisa e de defesa da 
monografia e entrega da monografia impressa e digital na data estipulada implicará na reprovação do 
discente. 

 

TÍTULO III 

CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

CAPÍTULO VI 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art.17. A monografia é avaliada segundo os critérios previstos no Sistema de Avaliação Discente nos 
Cursos de Graduação da UFMT, em conformidade com as normas estatutárias e regimentais vigentes. 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
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Art. 18. O aluno será avaliado em duas modalidades: 

a) Avaliação da apresentação oral e; 

b) Análise do projeto de pesquisa e da monografia. 

 

Art. 19. O projeto de pesquisa, a monografia e a apresentação oral do aluno serão avaliadas por uma 
banca examinadora formada por dois docentes, excluindo o orientador, que atribuirão, 
individualmente, nota ao trabalho. 

§ 1° A nota do trabalho escrito valerá até 8 (oito) pontos e a apresentação oral irá valer até 2 (dois) 
pontos. 

§ 2° No trabalho escrito, cada membro deve avaliar a organização sequencial, a argumentação, o tema, 
correção gramatical e relevância do estudo. 

§ 3° Na apresentação oral cada membro deve avaliar domínio do conteúdo, organização da 
apresentação, capacidade de comunicar bem as ideias e capacidade de argumentação. 

Parágrafo único. A apresentação oral terá duração de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos e deve 
prosseguir com 15 (quinze) minutos de arguição para cada membro da banca examinadora com 
tolerância máxima de 5 (cinco) minutos. 

Art. 20. A nota final do projeto de pesquisa e da monografia será a soma das 2 (duas) notas atribuídas 
ao trabalho pelos membros da banca examinadora. 

§ 1º A avaliação será documentada em ata elaborada pelo presidente da banca, onde devem constar as 
notas que cada examinador atribuiu ao aluno.  Transcorridos 2 (dois) meses após o lançamento das 
notas no sistema acadêmico e no histórico discente, as atas poderão ser eliminadas. 

§ 2° O aluno com nota final igual ou superior a 7,0 (sete) no projeto de pesquisa ou na monografia será 
considerado aprovado. 

§ 4º O aluno com média parcial igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 7,0 (sete) tem até o último 
dia do calendário acadêmico do respectivo semestre, conforme Calendário das Atividades da 
Graduação da UFMT, para fazer as alterações necessárias na monografia e reapresentá-la à banca 
examinadora, em data e horário determinados pela mesma, findo o prazo e sem a apresentação do 
projeto de pesquisa ou da monografia ele será automaticamente considerado reprovado; 

Art.21. No exame final, a monografia e a apresentação oral devem ser novamente avaliadas pela 
banca examinadora, recebendo a nota correspondente. 

§ 1° A nota do aluno é a soma resultante da nota final da monografia (trabalho escrito) e a nota final 
da apresentação oral. 

§ 2° Será considerado aprovado no Trabalho de Curso, o aluno com média final que seja igual ou 
superior a 7,0 (sete). No caso da nota ser inferior a 7,0 (sete) será considerado reprovado. 

 

CAPÍTULO III 

COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 

Art.22. A Banca Examinadora será constituída pelo Orientador e por dois docentes do Curso de 
Biblioteconomia.  

§ 1º O orientador e o orientando indicarão em consenso os nomes dos demais membros da banca 
examinadora, ao Colegiado de Curso para homologação. 

§ 2º Excepcionalmente e a critério do Colegiado do Curso, pode integrar a banca examinadora 
docentes de outros cursos, outra instituição ou profissional considerado autoridade na temática do 
projeto de pesquisa ou da monografia a ser avaliada. 
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§ 3º A participação de docente ou profissional de outra Instituição deve ser aprovada pelo Colegiado 
ou ad referedun pelo Presidente do Colegiado de Curso. 

 

TÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 23. Os custos da elaboração da monografia ficam a cargo do discente. 

Art. 24. Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 
Biblioteconomia. 
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ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

Nome do Aluno: 

__________________________________________________________________________________ 

Data da defesa: ........../.........../............. 

Banca examinadora: 

Orientador: _______________________________________________________________________ 

Membro 1 : _____________________________________________________________________ 

Membro 2 : _____________________________________________________________________ 

Título da monografia: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Local: ___________________________________________________ Hora de início: _______ 

Em sessão pública, após exposição de _____________minutos, o candidato foi arguido oralmente 

pelos membros da banca tendo como resultado: 

(  ) Aprovação por unanimidade sem exigências; 

(  ) Aprovação condicionada ao atendimento das exigências constantes na folha de modificações no 

prazo fixado pela banca de .......... (........................) dias; 

(   ) Reprovação. 

Na forma regulamentar foi lavrada a presente ata que é assinada abaixo pelos membros da banca na 

ordem acima determinada e pelo aluno. 

 

 

Rondonópolis,  

 

 

Orientador: ________________________________________________________________________ 

Membro 1 : ______________________________________________________________________ 

Membro 2: ______________________________________________________________________ 

Discente: __________________________________________________________________________ 
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CORREÇÕES DO TRABALHO DE CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

Nome do Aluno: ____________________________________________________________________ 

Título da monografia: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

A banca examinadora condicionou a aprovação do Trabalho de Curso às seguintes correções: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

O prazo para o cumprimento é de ...... (.................................) dias corridos, sendo responsável pela 

verificação do atendimento às exigências da banca o professor-orientador. 

 

Rondonópolis,  

 

Orientador: ________________________________________________________________________ 

Membro 1 : ______________________________________________________________________ 

Membro 2: ______________________________________________________________________ 

Discente: __________________________________________________________________________ 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

Discente: _______________________________________________________________________ 

(    ) Exame de Qualificação   (    ) Trabalho de Curso : 

ITENS AVALIADOS ESPECIFICAÇÃO PONTOS 

APRESENTAÇÃO, ESTRUTURA E 
REDAÇÃO 

1. Exatidão, correção gramatical, clareza; linguagem 
científica adequada, objetiva e estilo direto; uso correto 
de terminologia. 

Até 1 
ponto 

2. Equilíbrio e estética na disposição e tamanho das 
partes (introdução, desenvolvimento e conclusão); 
organização geral. 

Até 1 
ponto 

ESCOLHA DO ASSUNTO 3. Relevância, importância, originalidade na área de 
atuação e ao nível do autor; revelação de contribuição 
pessoal/profissional. 

Até 1 
ponto 

INTRODUÇÃO 4. Delimitação do tema; apresentação da motivação, 
justificativa e importância do assunto escolhido; 
formulação do problema; apresentação de objetivos 
(geral e específicos) e hipóteses. 

Até 1 
ponto 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 5. Referencial bibliográfico suficiente e adequado; 
quantidade, qualidade e atualidade das fontes utilizadas. 

Até 1 
ponto 

MÉTODO E MATERIAIS 6. Descrição detalhada do método; adequação ao 
problema da pesquisa e ao atendimento dos objetivos; 
descrição do campo de observação, amostra, variáveis e 
instrumentos. 

Até 1 
ponto 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 7. Sequência lógica; estruturação dos itens e subitens; 
clareza na descrição, análise e interpretação dos dados e 
resultados; apresentação de discussões; equilíbrio entre 
teoria e prática. 

Até 1 
ponto 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 8. Conclusões relacionadas com as hipóteses e os 
objetivos; demonstração de capacidade de síntese; 
apresentação de sugestões, contribuições, e 
possibilidades de pesquisas futuras. 

Até 1 
ponto 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 9. Forma de apresentação; estratégias e recursos 
audiovisuais para apresentação do trabalho; clareza e 
objetividade; ênfase nos resultados e contribuições; 
apresentação dentro do tempo. 

Até 1 
ponto 

10. Segurança e domínio dos conteúdos Até 1 
ponto 

MÉDIA FINAL   

 

Rondonópolis,  

 

Orientador: ________________________________________________________________________ 

Membro 1 : ______________________________________________________________________ 

Membro 2: ______________________________________________________________________ 

Discente: __________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS 

 

Capítulo I - Disposições Preliminares 

Art. 1º - Este regulamento fixa as normas para Estágio Supervisionado doravante denominando de 
estágio curricular do curso de Biblioteconomia, de acordo com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes e a Resolução CONSEPE 117 de 11 de agosto de 2009 
e as disposições da legislação federal, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 
graduação em Biblioteconomia e Resoluções dos órgãos deliberativos e executivos da Universidade 
Federal de Mato Grosso. 

 

Capítulo II - Das Finalidades 

Art. 2º - O estágio é o período de exercício pré-profissional, do curso de Biblioteconomia, em que o 
acadêmico permanece em contato direto com o ambiente de trabalho, desenvolvendo atividades 
profissionalizantes teórico-práticas, visando o aperfeiçoamento técnico, o desenvolvimento científico e 
aprimoramento do relacionamento humano, programadas ou projetadas, avaliáveis, com duração 
limitada e supervisão docente e profissional. 

 

Art. 3º - São finalidades do estágio: 

a)  Proporcionar ao discente do curso de Biblioteconomia aprendizagem teórico-prática, visando 
seu processo de formação profissional; 

b)  Capacitar o discente para conviver, compreender, contextualizar e intervir no mercado 
profissional. 

c)  Complementar a formação acadêmica mediante execução de atividades práticas em 
bibliotecas e demais unidades de informação; 

 

Capítulo III - Dos Campos de Estágio e Áreas 

Art. 4º - São campos de estágio curricular as instituições de direito público e privado e os profissionais 
liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 
profissional, conveniados com a UFMT. 

§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, 
não caracteriza vínculo empregatício. 

 

Art. 5º - As atividades desenvolvidas no estágio devem permitir vivências pré-profissionais que 
favoreçam a futura atuação do discente como Gerente, Consultor ou como Bibliotecário, a saber: 

a) Gerente Bibliotecário 

1)  Exercer funções gerenciais (planejar, organizar, controlar, dirigir); 

2)  Viabilizar execuções de projetos; 

3)  Gerir fluxo de informações; 

4)  Atuar com ética profissional; 

5)   Trabalhar em equipe. 
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b) Consultor Bibliotecário 

1)  Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos; 

2)  Orientação, direção, assessoria, consultoria; 

3)  Realizar perícias e emitir laudos técnicos e pareceres; 

 

c) Bibliotecário 

1) Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza; 

2) Utilizar e desenvolver novas tecnologias; 

3) Processar, armazenar, recuperar e disseminar a informação registrada em diferentes suportes; 

4) Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, transferência e uso da informação; 

5) Incentivar a leitura e a ativação cultural.  

 

Parágrafo único – Poderão ser desenvolvidas outras atividades relativas aos campos de atuação do 
profissional bibliotecário, desde que aprovadas pela Supervisão de Estágio. 

 

Art. 6º - São áreas de estágio curricular as unidades de informação, tais como: bibliotecas, centros de 
documentação, centros de informação, arquivos, museus, serviços de informação, entre outros. 

 

Art. 7º - As instituições deverão ter infraestrutura compatível com os objetivos do Estágio e oferecer 
condições para: 

a)    Planejamento e execução conjuntas das atividades de estágio; 

b) Trabalho; 

c)     Vivência efetiva de situações reais do dia a dia profissional. 

 

CAPÍTULO IV - DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

Art. 9º Cabe à Coordenação de Ensino juntamente com o Supervisor dos Estágios do Curso de 
Biblioteconomia: 

a) Aprovar, acompanhar e avaliar o estágio, visando à complementação do ensino e da 
aprendizagem, conforme proposta pedagógica do curso; 

b) Indicar professor orientador, na área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

c)  Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 
profissional do educando; 

d) Avaliar e aprovar Plano de Atividades, conforme competências próprias da atividade 
profissional e à contextualização curricular; 

e) Informar à CONCEDENTE do estágio as datas das avaliações acadêmicas, no início do seu 
período letivo; 

f)  Disponibilizar cópia do termo de compromisso ao aluno. 
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CAPÍTULO IV - DA SUPERVISÃO DOS ESTÁGIOS 

Art. 8º - Entende-se por Supervisão de Estágio a atividade destinada a acompanhar e orientar o 
discente, de forma a garantir a consecução dos objetivos estabelecidos no Projeto Pedagógico relativo 
aos estágios curriculares. 

§ 1o A Supervisão do estágio curricular será definida pelo Colegiado de Curso e exercida por um dos 
professores que ministram as referidas disciplinas; 

§ 2o A Supervisão será constituída pelos seguintes membros: a) Supervisor de estágio e; b) 
Bibliotecário-Supervisor da parte cedente. 

 

Seção I – Do Supervisor de Estágio 

Art. 9º - Compete ao Supervisor de Estágios: 

a) Executar a política de estágios do Curso e da UFMT de acordo com os objetivos do Curso de 
Biblioteconomia; 

b) Em conjunto com os Bibliotecários-Supervisores, propor políticas, elaborar normas, 
supervisionar, orientar e analisar as atividades do estágio; 

c) Administrar vagas para os estágios; 

d) Apresentar proposta de convênio para abertura, manutenção ou alteração de estágios; 

e) Indicar à Coordenação do Curso de Biblioteconomia, as instituições e o bibliotecário-
supervisor da entidade cedente; 

f) Manter sob seu controle a documentação pertencente às atividades da Supervisão de Estágio; 

g) Acompanhar a execução do plano de ensino das disciplinas de Estágio Curricular 1 e 2; 

h) Cumprir e fazer cumprir a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

Seção II – Do Bibliotecário-Supervisor 

 

Art. 11º - Compete ao Bibliotecário-Supervisor da empresa cedente: 

a) I – Supervisionar e acompanhar os discentes que realizam estágio; 

b) II – Aprovar os planos e programas de trabalho dos discentes; 

c) III – Orientar e avaliar a execução do plano de estágio e o desempenho do discente; 

d) IV – Participar das reuniões para assuntos de estágio; 

e) V – Acompanhar, orientar e avaliar o relatório final do estagiário; 

f) VI – Encaminhar a Supervisão de Estágios os relatórios dos seus estagiários, bem como sua 
nota de avaliação. 

 

CAPÍTULO V - DOS ESTÁGIOS 

Art. 12º - Os estágios serão ofertados em duas modalidades: obrigatório e não-obrigatório. 

Parágrafo 1º - O estágio obrigatório será realizado através de matrícula do discente nas disciplinas de 
Estágio Supervisionado 1 e 2, em Biblioteconomia, o primeiro com carga horária de 160, 
correspondendo a 30 horas de aulas teóricas, 120 horas de práticas e elaboração do relatório final, não 
sendo permitida a obtenção de faltas. O segundo estágio terá duração de 30 horas de aulas teóricas, 
110 horas de práticas e elaboração do relatório final, não sendo permitida a obtenção de faltas. 
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Parágrafo 2º - O estágio não obrigatório constitui-se em atividade complementar à formação do 
discente, realizado por livre escolha do mesmo, desde que tenha cumprido todas as disciplinas do 
primeiro ano do Curso de Biblioteconomia. 

Parágrafo 3º - Os estágios não-obrigatórios serão assinados pelo Diretor do Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais do Campus Universitário de Rondonópolis ou preposto autorizado da UFMT. 

Parágrafo 4º - O estágio não-obrigatório poderá ter validade para as disciplinas de Estágio Curricular 1 
e 2, em Biblioteconomia, desde que realizados a partir do segundo ano do curso de Biblioteconomia. 

Parágrafo 5º - O estágio não-obrigatório poderá ser tratado como “Atividades Complementares”, desde 
que realizado a partir do do segundo ano do curso de Biblioteconomia. 

 

CAPÍTULO VI - DAS AVALIAÇÕES 

Art. 13º - A avaliação é parte integrante do processo pedagógico, devendo a mesma ser efetivada em 
dois níveis: 

a) I – Avaliação do Estágio; 

b) II – Avaliação dos Estagiários. 

§ 1º - As Avaliações do Estágio Supervisionado 1 e 2 têm por finalidade subsidiar o Curso de 
Biblioteconomia nos processos de aprimoramento curricular e de melhoria da qualidade de ensino. 

§ 2º - A avaliação do estagiário será emitida pelo professor da disciplina de Estágio e pelo 
Bibliotecário-Supervisor da instituição cedente. 

§ 3º A avaliação deverá levar em consideração todo o percurso desenvolvido pelo discente na 
empresa/organização/IES, observando os seguintes aspectos: 

a) Assiduidade, pontualidade e seriedade; 

b) Competência, iniciativa e criatividade; 

c) Ética; 

d) Qualidade no cumprimento das atividades programadas; 

e) Planejamento e organização; 

f) Capacidade de relacionamento (respeito, confiança, solidariedade, trabalho participativo); 

g) Capacidade de análise e crítica do processo vivenciado; 

h) Apresentação do relatório final do estágio. 

 

CAPÍTULO VII - DO ESTAGIÁRIO 

Art. 15º - O estagiário deverá desenvolver seu estágio, seja o obrigatório e/ou não-obrigatório, com 
senso crítico fundamentado em conceitos teóricos da área correspondente ao projeto em que está 
atuando. 

Art. 16º - Compete ao estagiário: 

a) Indicar a área, local e entidade de sua preferência, cadastrada ou a cadastrar, no prazo 
estabelecido pela Supervisão do Estágio Curricular; 

b) Apresentar à Supervisão do Estágio Curricular a documentação comprobatória do seguro de 
vida e/ou acidentes pessoais antes do início do estágio, quando for o caso; 

c) Apresentar ao professor da disciplina Estágio Supervisionado 1 e 2 o plano de atividades do 
Estágio; 
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d) Zelar pelos materiais e instalações utilizados; 

e) Acatar as decisões da entidade cedente, bem como manter sigilo sobre assuntos profissionais; 

f) Comparecer com assiduidade e pontualidade ao local do estágio; 

g) Comunicar imediatamente ao professor da disciplina Estágio Supervisionado 1 e 2 quaisquer 
fatos que possam comprometer o desenvolvimento do estágio; 

h) Elaborar relatórios parciais quando solicitado pelo professor da disciplina Estágio Curricular 1 
e 2; 

i) Elaborar o relatório final e entregar ao bibliotecário-supervisor e ao professor da disciplina 
Estágio Curricular 1 e 2 nos prazos estabelecidos; 

j) Apresentar ao professor da disciplina Estágio Supervisionado 1 e 2 a avaliação analítica do 
estágio em formulário próprio; 

k) Manter em todas as atividades desenvolvidas, durante o estágio, uma atitude ética conveniente 
aos valores da sociedade brasileira; 

l) Cumprir o horário de aulas do Curso de Biblioteconomia, porque atrasos e faltas nas aulas do 
Curso sob a justificativa de que estava no estágio não serão abonadas. 

 

CAPÍTULO VIII - DAS ENTIDADES CONCEDENTES DO ESTÁGIO 

Art. 17º - À(s) Entidade(s) concedente(s) do Estágio compete: 

I - Estar conveniada a UFMT; 

II - Oferecer ao Estagiário as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades 
planejadas; 

III - Informar à Supervisão do Estágio Curricular, com antecedência, quaisquer alterações no 
programa de estágio; 

II - Designar um Bibliotecário de seu quadro funcional para atuar como Supervisor do Estagiário. 

§ 1o O discente matriculado na disciplina Estágio Supervisionado 1 e 2, deverá ter a supervisão do 
professor e/ou do bibliotecário-supervisor da entidade concedente. 

 

Art. 18º - O registro das horas e das atividades desenvolvidas na instituição cedente será apresentado 
pelo discente no relatório final do estágio com anuência do bibliotecário-supervisor da instituição 
ofertante do estágio e encaminhado ao respectivo professor da disciplina Estágio Supervisionado 1 e 2. 

 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 19º - Durante o período de estágio obrigatório relacionado às disciplinas Estágio Supervisionado 1 
e 2, o discente, ficará coberto, obrigatoriamente, por apólice de seguro, contra risco de acidentes 
pessoais a ser pago pela Universidade Federal de Mato Grosso. 

Art. 20º - Observadas as diretrizes curriculares e as disposições normativas estabelecidas pelo presente 
Regulamento, bem como as demais pertinentes contidas na legislação educacional, no Regimento e no 
Regulamento da Instituição, compete ao Colegiado, baixar instruções complementares, de caráter 
normativo e procedimental, visando à plena e efetiva consecução dos objetivos do Estágio Curricular 
do Curso de Graduação em Biblioteconomia. 

Art. 21º - A realização de estágio não-obrigatório seguirá a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 
e Resolução CONSEPE 117 de 11 de agosto de 2009. 
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Art. 22º - Durante o período de estágio não-obrigatório, o estagiário, ficará coberto, obrigatoriamente, 
conforme Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, por apólice de seguro, contra risco de acidentes 
pessoais, pago pela instituição cedente em que realiza o estágio, conforme Termo de Compromisso. 

 

CAPÍTULO IX - DO TERMO DE COMPROMISSO 

Art. 22º - Conforme determina a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 art. 16º, O termo de 
compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou por seu representante ou assistente legal e pelos 
representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino. 

Art.23º - Os casos omissos deverão ser julgados pela Supervisão de Estágios, Colegiado de Curso, 
pela Congregação do Instituto de Ciências Sociais e Humanas do Campus Universitário de 
Rondonópolis e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Mato 
Grosso. 

Art. 24º - Os casos onde for necessário o uso de jurisprudência serão encaminhados aos órgãos 
competentes da UFMT. 

Art. 25º - O presente Regulamento entra em vigor em 14 de março de 2013, revogadas as disposições 
em contrário. 
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APÊNDICE C – PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE AULA DE CAMPO 

 

RESOLUÇÃO CONSEPE N.o 117, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014. 
Dispõe sobre regulamentação que disciplina as aulas de campo dos cursos de graduação da 
Universidade Federal de Mato Grosso. 
 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO o que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional; 
 
CONSIDERANDO o que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Projetos Pedagógicos 
dos Cursos de Graduação; 
 
CONSIDERANDO o que consta no Processo n.º 23108.037195/14-0 e 81/14 – CONSEPE; 
 
CONSIDERANDO a decisão da plenária em sessão realizada no dia 10, de novembro de 2014; 
 
 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º. Aprovar a regulamentação que disciplina as aulas de campo dos cursos de graduação da 
Universidade Federal de Mato Grosso, composta de 14 (quatorze) capítulos e 26 (vinte e seis) artigos, 
que com esta Resolução são publicados. 
 
Artigo 2º. Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA EEXTENSÃO, em Cuiabá, 10 de 
novembro de 2014. 
 
 
Maria Lucia Cavalli Neder 
Presidente do CONSEPE 
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REGULAMENTAÇÃO QUE DISCIPLINA AS AULAS DE CAMPO DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
 
CAPITULO  I 
DA CONCEITUAÇÃO DA AULA DE CAMPO E SUAS ESPECIFICIDADES 
 
Artigo 1º – A aula de campo, nesta Resolução, designa o conjunto de atividades de ensino e 
aprendizagem, de natureza prática, cuja realização requeira trabalho efetivamente pedagógico fora dos 
limites do campus. 
 
§ 1º – A visita técnica, no que couber, é considerada uma modalidade de aula de campo. 
 
§ 2º – A aula de campo deve ser prevista no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), sempre vinculada a 
uma disciplina ou conjunto de disciplinas. 
 
Artigo 2º – A realização da aula de campo e suas atividades serão aprovadas pelo Colegiado de Curso, 
de acordo com o plano de ensino, tendo como critério de referência, a proposta do PPC e, 
especificamente, a ementa da disciplina ou conjunto de disciplinas a que a aula de campo atende. 
 
Parágrafo Único – A aula de campo realizar-se-á, preferencialmente, no Estado de Mato Grosso. 
 
Artigo 3º – Toda aula de campo deve ser computada como dia letivo e realizada no semestre letivo 
definido no Calendário Acadêmico. 
 
Parágrafo Único – As exceções serão analisadas pelos Colegiados de Cursos, com participação dos 
discentes.  
 
CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS 
 
Artigo 4º – A aula de campo tem como objetivos: 
 
I.  Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem; 
II.  Criar condições para o desenvolvimento de competências específicas ao exercício profissional, 
em conformidade com a proposta pedagógica do curso; 
III.  Propor práticas de observação ou experimentação relacionadas aos objetivos de aprendizagem 
estabelecidos no plano de ensino da(s) disciplina(s); 
IV. Propiciar condições para trabalho em equipe; 
V. Oportunizar situações de estreita interação entre teoria e prática; 
VI. Possibilitar interação do discente com empresas que atuam no campo de formação profissional 
do curso. 
 
CAPITULO III  
DA PARTICIPAÇÃO EM AULAS DE CAMPO  
 
Artigo 5º – As aulas de campo dos cursos de graduação têm prioridade sobre as demais atividades de 
ensino no âmbito dos Institutos e Faculdades da Universidade Federal de Mato Grosso, desde que 
tenha sido atendido o que dispõe o Artigo 9º desta Resolução. 
 
Artigo 6º – Poderão participar da aula de campo todos os discentes regularmente matriculados na 
disciplina na qual será realizado o trabalho de campo, o docente (es) responsável(eis) pela aula de 
campo, o(s) monitor(es) da disciplina e convidados especiais, estes últimos sem ônus para UFMT. 
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Parágrafo único – Constituem convidados especiais: docentes, técnico-administrativos e discentes da 
UFMT ou de outras instituições do país ou do exterior, aprovados pelo Colegiado do Curso. 
 
CAPITULO  IV  
DO PLANEJAMENTO E DA PROGRAMAÇÃO 
 
Artigo 7º – A Coordenação de curso encaminhará à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação a solicitação 
de aula(s) de campo, mediante programação, em formulário específico, fornecido pela PROEG, que 
deverá conter: 
 
I.  Especificação da(s) disciplina(s) (nome, crédito e carga horária); 
II.  Justificativa consubstanciada sobre a importância da atividade para o ensino e aprendizagem 
da(s) disciplina(s); 
III. Justificativa consubstanciada, se for o caso, quanto à necessidade de realizar a aula de campo 
fora do Estado de Mato Grosso; 
IV.  Contribuição das atividades da aula de campo para a formação do discente; 
V.  Articulação pedagógica entre o que estabelece o conteúdo da(s) disciplina(s) e as atividades 
previstas na programação de aula de campo; 
VI.  Metodologia e objetivos do trabalho a ser realizado na atividade; 
VII. Compatibilização da carga horária destinada à aula de campo, em relação à(s) disciplina(s) a 
que se refere, especificando a carga horária a ser registrada no(s) diário(s) de classe e conteúdos 
programáticos da(s) disciplina(s) desenvolvidos na aula de campo; 
VIII. Critérios para a avaliação da aprendizagem realizada na aula de campo; 
IX. Especificação do local de realização e cronograma de execução das atividades; 
X. Relação de indicadores para avaliação da eficácia da aula de campo, incluindo, sobretudo as 
etapas de planejamento, realização (incluindo aspectos relacionados à viagem e estadia), resultados. 
XI.  Roteiro da viagem; 
XII. Replanejamento do calendário, com aprovação do Colegiado de Curso, para o cumprimento da 
carga horária que deixar de ser ministrada em disciplinas do horário de aulas, durante o afastamento 
dos estudantes para a aula de campo; 
XIII. Relação nominal dos alunos que, provavelmente, participarão da aula de campo; 
XIV. Protocolo de Segurança de aula de campo do Curso, conforme parágrafo único do art. 12 desta 
Resolução, aprovado pelo colegiado de curso e homologado pela congregação, constante do PPC. 
 
CAPITULO V  
DA PROGRAMAÇÃO DA AULA DE CAMPO 
 
Artigo 8º – O efetivo trabalho pedagógico de aula de campo terá a carga horária realizada atribuída a 
cada uma das disciplinas participantes da aula de campo.  
 
§ 1º – A atribuição da carga horária realizada em aula de campo deve ser compatibilizada com a carga 
horária realizada em sala de aula, de modo a cumprir exatamente a carga horária de cada disciplina, de 
acordo com o que prescreve a estrutura curricular do curso. 
§ 2º – A carga horária realizada em aula de campo obedecerá ao que estabelece o Plano de Ensino, o 
Projeto Pedagógico de Curso e as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação.  
 
§ 3º – A programação do trabalho pedagógico efetivo, com exceção dos dias de viagem, deve ser de 8 
(oito) horas de aula, em cada dia de aula de campo. 
 
§ 4º – A programação do trabalho pedagógico efetivo, nos dias de viagem, não deve ultrapassar 6 
(seis) horas de aula. 
 
§ 5º – Aula de campo com duração de um dia, incluindo viagem de ida e retorno, não pode exceder a 6 
(seis) horas de efetivo trabalho pedagógico. 
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Artigo 9º – A PROEG, levando em conta a disponibilidade orçamentária, a partir das demandas 
recebidas das Unidades Acadêmicas consolidará os dados e apresentará o planejamento para as aulas 
de campo em cada campus. 
 
Parágrafo Único – A previsão apresentada deverá ser cumprida por docentes e discentes. 
 
CAPITULO VI 
DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE DA DISCIPLINA 
 
Artigo 10 – Compete ao docente da disciplina ou à equipe de docentes das disciplinas participantes da 
aula de campo: 
 
I. Elaborar a programação para aula de campo e encaminhá-lo à Coordenação do curso; 
II.  Responsabilizar-se pela organização prévia da viagem, inclusive dos instrumentos necessários; 
III.  Zelar pela segurança e pelo envolvimento dos participantes durante o trabalho; 
IV.  Responsabilizar-se pelo cumprimento dos objetivos e atividades previstos no Plano de Ensino; 
V. Informar, aos discentes, as atividades da aula de campo, com respectivos objetivos; 
VI. Informar, aos discentes, os riscos inerentes às atividades de aula de campo e os cuidados a 
serem tomados pelo estudante; 
VII. Não permitir, em hipótese alguma, a presença de participantes diversos dos estabelecidos no art. 
9º e respectivo parágrafo único; 
VIII. Informar aos discentes que é expressamente proibido o porte ou a utilização de drogas e armas, 
sem a devido amparo legal, sob pena de responsabilização na forma da Lei; 
IX.  Propor, à Coordenação do Curso, cancelamento ou suspensão da aula de campo, se houver 
impedimento à sua realização na data e horário previstos; 
X.  Propor, à Coordenação do Curso, a reprogramação da aula de campo, segundo a 
disponibilidade do setor de transportes; 
XI.  Entrar em contato com o Setor de Transportes até 72 (setenta e duas) horas antes do início da 
viagem, para confirmação do transporte; 
XII. Distribuir e recolher os Anexos I e II desta Resolução, que devem ser preenchidos pelos 
discentes; 
XIII. Encaminhar à coordenação de curso a lista dos discentes para fins de auxílio de aula de campo 
(Anexo II), com antecedência mínima de 15 dias da data de início da aula de campo; 
XIV. Entregar ao motorista, previamente ao embarque, a lista de pessoas que viajarão no veículo sob a 
responsabilidade do mesmo;  
 
Parágrafo único – Quando a aula de campo envolver mais que uma disciplina, os docentes das mesmas 
indicarão, entre eles, um Coordenador da aula de campo, notificando a escolha na programação da 
aula de campo. 
 
Artigo 11 – O docente que não comparecer no dia, horário e local destinados para a saída da aula de 
campo, com justificativa à PROEG, poderá reprogramá-la desde que haja disponibilidade de 
transporte. 
 
CAPÍTULO VII 
DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO 
 
Artigo 12 – À Coordenação do Curso, após aprovação do Colegiado de Curso, compete submeter à 
Congregação o protocolo de segurança para aula de campo do curso. 
 
Parágrafo único – Após seis meses da publicação desta Resolução, a PROEG não mais autorizará a 
realização de aula de campo sem a anexação do protocolo de segurança específico de cada área à 
programação da aula de campo. 
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Artigo 13 – Caberá à Coordenação de Curso: 
I. Priorizar a realização de trabalho de campo interdisciplinar; 
II. Verificar se a programação de aula de campo está de acordo com as normas contidas nesta 
Resolução, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação; 
III. Com base no calendário acadêmico, reelaborar o calendário interno das atividades teóricas, 
práticas e outras inerentes ao curso, de modo a assegurar o cumprimento da carga horária pelas 
disciplinas não participantes da aula de campo e o cumprimento dos 200 dias letivos; 
IV. Apresentar a programação de aula de campo à deliberação do Colegiado de Curso; 
V. Auxiliar o docente, o chefe de Departamento e o Diretor da Unidade para que os instrumentos 
necessários para a realização dos trabalhos de aula de campo estejam disponíveis; 
VI. Encaminhar à PROEG, no prazo previsto pelo calendário acadêmico, a programação de aula 
de campo; 
VII. Encaminhar, à PROEG e conforme formulário fornecido pela mesma, solicitação de bolsa auxílio 
aula de campo, para o estudante, observando a aplicação de meia ou uma diária, conforme o 
cronograma de viagem; 
VIII. Solicitar à Direção do Instituto/Faculdade o pagamento de diárias para os servidores (docentes e 
técnico-administrativos) que participarem da aula de campo; 
IX.  Comunicar à PROEG, mediante ofício protocolizado, as razões que justificaram o 
cancelamento da aula de campo, planejada e aprovada. 
 
CAPÍTULO VIII 
DAS ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE 
 
Artigo 14 – Compete ao discente: 
I. Apresentar-se para a viagem portando documento pessoal, reconhecido nacionalmente, com 
foto; 
II. Apresentar-se trajado e calçado adequadamente para aula de campo; 
III. Realizar as atividades propostas no plano de aula de campo, com especial cuidado em observar 
os cuidados recomendados pelo(s) docentes(s) para evitar os riscos inerentes às atividades; 
IV.  Cumprir os horários estabelecidos pelo docente, durante a realização da aula de campo, 
inclusive os de saída e chegada; 
V. No percurso ou durante a aula é expressamente proibido o porte ou a utilização de drogas e 
armas, sem o devido amparo legal, sob pena de responsabilização na forma da Lei; 
VI. Comunicar ao docente ou coordenador de curso qualquer irregularidade ocorrida no 
desenvolvimento da aula de campo. 
 
CAPÍTULO IX 
DAS ATRIBUIÇÕES DAS DIREÇÕES DOS INSTITUTOS E FACULDADES 
 
Artigo 15 – Homologar a programação de aula de campo. 
 
Artigo 16 – Providenciar o pagamento de diárias a docentes, técnicos e motoristas. 
 
Parágrafo único – A diária deverá ser concedida em conformidade com o Decreto Nº 5.992 de 19 de 
dezembro de 2006 que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, 
autárquica e fundacional e dá outras providências. 
 
CAPÍTULO X 
DAS ATRIBUIÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEG 
 
Artigo 17 – Compete à PROEG: 
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I. Receber das coordenações, dentro do prazo estabelecido em calendário acadêmico, à 
programação de aula de campo; 
II. Apreciar a programação, com base no parecer do Colegiado de Curso, nas demais normas 
acadêmicas da Universidade e na dotação de recursos para aula de campo, constante no orçamento da 
UFMT; 
III. Divulgar a programação semestral de aulas de campo e encaminhá-la ao Setor de Transportes 
de cada Campus, para análise da viabilidade de atendimento da programação; 
IV. Propor a reprogramação junto ao Setor de Transportes, no campus central, conforme 
solicitação da coordenação do curso, desde que haja viabilidade para execução da atividade prevista; 
V. Articular-se junto às unidades competentes, no sentido de garantir os recursos necessários ao 
custeio da bolsa auxílio aula de campo; 
VI. Receber da coordenação e encaminhar aos órgãos competentes a lista de alunos que receberam 
a bolsa auxílio indevidamente; 
VII. Articular-se junto à Administração Superior visando a realização de seguro de acidentes/vida 
aos participantes das atividades de aula de campo; 
VIII. Realizar relatório semestral geral das atividades de aula de campo da UFMT e, encaminhá-lo 
aos setores competentes; 
IX. Diligenciar para que seja disponibilizado, para aula de campo, kit de primeiros socorros 
incluindo soro antiofídico; 
 
Parágrafo 1º – A PROEG, no campus central, mediante comunicação do Setor de Transporte, 
informará ao Colegiado de Curso o não comparecimento do docente às atividades previstas de aula de 
campo, devendo o colegiado tomar as providências cabíveis. 
 
Parágrafo 2º – Nos campi do interior é de responsabilidade dos respectivos Pró-reitores, o que 
prescreve o inciso IV e o parágrafo 1º deste artigo. 
 
CAPÍTULO XI 
DAS ATRIBUIÇÕES DO SETOR DE TRANSPORTES 
 
Artigo 18 – Caberá ao Setor de Transportes dos campi:  
 
I. Garantir a qualidade e a segurança dos transportes de acordo com o Código Brasileiro de 
Transito para a realização da aula de campo; 
II. Designar motorista e veículo para o trabalho previsto, considerando o número de participantes 
e as distâncias a serem percorridas, bem como a quantidade de materiais e equipamentos a serem 
transportados; 
III. Elaborar o cronograma semestral de viagens de aula de campo e informá-lo à PROEG; 
IV. Zelar pela observância do cronograma; 
V. Providenciar a solicitação de diária(s) do motorista responsável pelo transporte, com 
antecedência, encaminhando a solicitação para a devida autorização da Direção do Instituto ou 
Faculdade; 
VI. Assegurar a manutenção técnica do veículo escalado para viagem; 
VII. Disponibilizar o transporte para almoço e jantar dos discentes e docentes, durante o trabalho 
de aula de campo, nos horários acordados previamente entre o motorista e o docente coordenador da 
aula de campo; 
VIII. Apresentar à PROEG o relatório de viagem, que deverá conter, dentre outras informações: 
a)  Período da aula de campo; 
b)  Justificativa fundamentada do cancelamento da aula de campo, quando a ocorrência for de 
responsabilidade do Setor de Transportes; 
d)  Destino/itinerário; 
e)  Ocorrências. 
 
 



Página 121 de 158 

 

 

 

 

CAPÍTULO XII 
DAS ATRIBUIÇÕES DO MOTORISTA 
 
Artigo 19 – Caberá ao motorista: 
I. Conhecer o roteiro da viagem; 
II. Receber, do docente coordenador da aula de campo, a lista de pessoas que viajarão no veículo sob 
sua responsabilidade; 
III.  Conferir, no momento do embarque, se o nome completo do viajante consta na lista de 
passageiros, entregue pelo docente coordenador; 
IV.  Zelar pela segurança dos passageiros, durante a viagem; 
V. Não realizar a viagem sem a presença, no veículo, do docente coordenador da aula de campo; 
VI. Estar consciente da flexibilidade dos horários que serão definidos pelo docente, considerando a 
dinâmica do trabalho fora dos campi da UFMT; 
VII.  Permanecer no local de realização das atividades da aula de campo, ausentando-se apenas para o 
provimento de necessidades de urgência, com autorização do docente Coordenador da aula de campo; 
VIII. Fazer, à chefia imediata, relatório de viagem realizada sob sua responsabilidade, incluindo, 
quando houver, a notificação de ausência do local das atividades, com as justificativas que a 
motivaram; 
 
Parágrafo único – Quando do retorno ao local de origem, os discentes e os docentes da UFMT deverão 
ser deixados no campus. 
 
CAPÍTULO XIII 
DOS PROCEDIMENTOS E DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 
 
Artigo 20 – Durante a realização de todas as atividades da aula de campo dos cursos de graduação, 
deverá ser observado o disposto na legislação nacional vigente, nas regulamentações internas da 
UFMT e as estabelecidas nesta Resolução. 
 
Artigo 21 – É vedado o uso de veículos próprios, do discente ou do docente, para qualquer tipo de aula 
de campo; 
 
Artigo 22 – No embarque, o docente coordenador da aula de campo, entregará ao motorista, com cópia 
ao Setor de Transportes, a lista de passageiros, incluindo docentes e discente, participantes da aula de 
campo, datada e assinada. 
 
§ 1º – Discente ou docente participante cujo nome não constar da lista, não poderá embarcar; 
 
§ 2º – Compete ao motorista a conferência da lista e o impedimento de embarque de pessoa não 
inclusa na mesma. 
 
Artigo 23 – Todos os participantes da aula de campo, que praticarem ato incompatível com o disposto 
nesta Resolução e nas normas legais estabelecidas, responderão por seus atos nas instancias cabíveis. 
 
Paragrafo Único – Caberá ao docente coordenador comunicar por meio de oficio, à Coordenação de 
Ensino de Graduação, a ocorrência de qualquer ato incompatível com a aula de campo, que deverá 
adotar as providências cabíveis. 
 
Artigo 24 – O discente causador, direto ou indireto, de dano ao meio ambiente, à infraestrutura, a 
equipamentos ou a veículos da Universidade Federal de Mato Grosso ou da Instituição na qual se 
realiza a aula de campo será responsabilizado financeira – civil e criminalmente, se for o caso – pelo 
ocorrido e suas consequências. 
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Parágrafo Único – A responsabilidade referida no caput deste artigo será apurada através do processo 
administrativo. 
 
Artigo 25 – A recepção indevida de bolsa auxílio aula de campo deverá ser devolvida mediante Guia 
de Recolhimento da União (GRU), emitida pela Coordenação do curso que a requisitou. 
 
§ 1º – A coordenação de curso informará a CAE/GRE, mediante processo, a lista dos alunos para os 
quais foi emitida GRU; 
 
§ 2º – A CAE/GRE alimentará o SIGA com as informações a fim de obstar, ao aluno, a transferência 
ou colação de grau até que regularize a situação; 
 
 § 3º – A Coordenação de curso informará à Supervisão da Aula de Campo da PROEG, mediante e-
mail, a lista de alunos para os quais foi emitida GRU; 
 
§ 4º – Após efetuar o recolhimento determinado pela GRU, o aluno deverá, mediante processo 
registrado no Protocolo da UFMT, encaminhar comprovante do recolhimento à CAE/GRE, a qual 
alimentará o SIGA, de forma a restabelecer, ao aluno, a plenitude de fluxo na vida acadêmica. 
 
CAPÍTULO XIV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 26 – Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e resolvidos pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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ANEXO I 

INFORMAÇÕES GERAIS E DE SAÚDE DO PARTICIPANTE 

EM AULA DE CAMPO NA UFMT 

Nome:  ................................................................................................................................................  

Tipo Sanguíneo:  ................................................................................................................................  

Alergia a Medicamentos:  ..................................................................................................................  

Uso de Medicação Controlada:  .........................................................................................................  

Plano de Saúde:  .................................................................................................................................  

CPF:  ..................................................................................................................................................  

Local e Data de Nascimento:  ............................................................................................................  

Estado Civil:  ......................................................................................................................................  

Filiação:  Mãe .....................................................................................................................................  

               Pai...................................................................................................................... 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  .........................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

TELEFONE: (       ) ............................................................................................................................  

Pessoa(s) de referência para contato em caso de necessidade: 

Nome:  ................................................................................................................................................  

Telefone:  ...........................................................................................................................................  

Grau de Parentesco: ............................................................................................................................  

Informações Complementares: 

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
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ANEXO II 

FOLHA DE PAGAMENTO AULA DE CAMPO Nº ___ 

CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO AULA DE CAMPO Nº ___ 

 

LOCAL: ...........................................................  MÊS: .........................................  ANO: 

 

BANCO  .............................................................  CURSO DE ...................................... 

 

    Nome dos participantes CPF Agência Conta VALOR 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total  

     Destino e duração da viagem:  

___________________, de ___________________ de 20 _____ 

Carimbo e assinatura do Coordenador  

 

 

 

  



Página 125 de 158 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE AULA DE CAMPO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.1 O proponente da atividade de campo poderá ser um ou mais de um docente em atividade no Curso 
de Biblioteconomia, levando-se em consideração a natureza da atividade. 

1.2 Os discentes, docentes e motoristas envolvidos nas atividades de campo deverão acatar as normas 
de segurança gerais da legislação vigente, bem como aquelas dispostas neste protocolo e as 
especificadas no projeto da atividade. 

1.3 Todos os discentes envolvidos nas atividades de campo deverão estar cobertos pelo seguro contra 
acidentes pessoais a ser providenciado pela Universidade. 

1.4 Nas atividades de campo não é permitido o transporte e a participação de pessoas que não sejam 
integrantes da comunidade acadêmica do Curso de Biblioteconomia, ressalvadas aquelas cuja 
participação se dê em decorrência de convênios e parcerias institucionais de qualquer ordem, desde 
que tenham seguro contra acidentes pessoais e que sejam indicados pelo proponente da atividade de 
campo e autorizados pelo dirigente da unidade. Em caso de participante autorizado que não tenha 
seguro contra acidentes pessoais, este deverá assinar um termo de responsabilidade individual. 

1.5 A participação de monitores na atividade de campo deverá ser justificada pelo docente responsável 
e submetida à aprovação prévia da Coordenação de Curso, ouvidos os docentes da área.  

 

2. RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO 

2.1 É de responsabilidade da Universidade a manutenção dos veículos da instituição utilizados nas 
atividades de campo, bem como a formalização de reclamação quanto ao estado de conservação e uso 
dos veículos contratados. É de responsabilidade do Instituto garantir auxílio aos discentes e diárias aos 
servidores e colaboradores, em conformidade com o orçamento e autorização da autoridade 
competente. 

2.2 É de responsabilidade da Universidade providenciar seguro contra acidentes pessoais a todos os 
discentes envolvidos nas atividades de campo. 

2.3 É de responsabilidade da PROAD e do Instituto fornecer ao docente proponente da atividade de 
campo e aos motoristas uma lista de telefones para contato em caso de urgência ou emergência, bem 
como notificar os órgãos competentes, indicados pelo docente proponente, sobre a realização da 
atividade. 

2.4 É de responsabilidade da Coordenação de Curso apreciar os projetos de atividade de campo, 
ouvidos os docentes da área, e encaminhá-los à Direção da Unidade para avaliação. 

2.4.1 Após a aprovação das atividades pela Direção da Unidade, a Coordenação de Curso divulgará as 
datas de realização das atividades para a comunidade acadêmica. 

2.5 É de responsabilidade do Instituto fornecer os equipamentos de primeiros socorros para as 
atividades de campo. 

2.6 É de responsabilidade do Instituto fornecer os equipamentos básicos necessários à realização das 
atividades de campo, bem como os equipamentos de proteção individual (EPIs) listados no projeto da 
atividade. 

2.7 É de responsabilidade do Instituto o acompanhamento das atividades de campo, prestando eventual 
suporte logístico. 

2.8 É de responsabilidade do Instituto solicitar apoio externo aos órgãos competentes para capacitação 
dos docentes, sempre que necessário. 
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3. RESPONSABILIDADES DO DOCENTE PROPONENTE DA ATIVIDADE DE CAMPO 

São responsabilidades do docente proponente da atividade de campo: 

3.1 Participar das reuniões convocadas pela Unidade para definição das atividades de campo do 
semestre. 

3.2 Elaborar o projeto da atividade de campo, solicitando a viabilização da viagem em compatibilidade 
com as condições oferecidas pela Universidade, bem como preencher os formulários de solicitação de 
veículo, de plano de aulas, de solicitação de diárias (para os docentes) e de solicitação de ajudas de 
custo (para os discentes).  A solicitação deverá ser feita com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 
da realização da atividade de campo ou 15 (quinze) dias da realização da saída técnica. 

3.3 Realizar o conhecimento prévio do(s) local(is) de visita, quando necessário. 

3.4 Disponibilizar aos discentes no início do semestre letivo a provável data de realização da viagem. 

3.5 Informar aos participantes da atividade de campo o itinerário, a programação e os dados relevantes 
sobre o local de destino, bem como orientá-los durante todo o percurso realizado. 

3.6 Oferecer aula(s) expositiva(s) sobre as Normas para Atividades de Campo para os discentes 
matriculados no componente curricular. 

3.7 Orientar os eventuais participantes externos quanto às Normas para Atividades de Campo. 

3.8 Informar aos participantes a lista de EPIs que devem ser utilizados nas atividades programadas, em 
conformidade com a Norma Regulamentadora 6 (NR 6) do Ministério do Trabalho e/ou demais 
critérios que julgar pertinente. 

3.9 Zelar pela segurança dos participantes, orientando acerca das atividades e de seus possíveis riscos. 

3.10 Formalizar, com antecedência mínima de 24 horas, pedido de vistoria ao Setor de Patrimônio do 
Instituto dos equipamentos requeridos para a atividade, assinando o Termo de Responsabilidade sobre 
os equipamentos retirados. 

3.11 Apresentar ao Setor de Patrimônio do Instituto, no retorno, todos os equipamentos retirados, 
registrando possíveis avarias e/ou perdas. 

3.12 Apresentar, no retorno, um relatório simplificado da viagem, contendo a quilometragem total 
percorrida e a descrição de eventualidades, bem como demais prestações de conta necessárias. 

3.12.1 No caso da desistência de discentes, informar neste relatório a lista de desistentes para que 
possam ser tomadas as providências para a devolução das respectivas ajudas de custo. 

 

4. RESPONSABILIDADES DO DISCENTE PARTICIPANTE DA ATIVIDADE DE CAMPO 

São responsabilidades do discente participante da atividade de campo: 

4.1 Custear a sua hospedagem e as suas refeições durante a atividade de campo. 

4.2 Levar para a atividade de campo protetor solar, água, lanches e demais itens solicitados pelo 
docente proponente, em quantidade compatível com o número de dias de permanência no campo. 

4.3 Utilizar, durante as atividades programadas, os EPIs listados pelo docente proponente. 

4.3.1 Providenciar os EPIs de cunho pessoal, tais como vestimentas e calçados adequados, conforme 
especificado pelo docente proponente. 

 4.4 Ter cuidado com a utilização de equipamentos disponibilizados pela instituição para a realização 
da atividade de campo. 

4.4.1 O discente ou a equipe de discentes deverá assinar termo de responsabilidade pela utilização do 
equipamento cedido. 
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4.4.2 Os equipamentos disponibilizados ao discente ou à equipe de discentes deverão ser devolvidos 
ao término da atividade de campo. 

4.4.3 Em caso de o equipamento cedido não ser devolvido, o(s) discente(s) responsável(is) pelo seu 
uso deverá(ão) arcar com as despesas de compra e devolução do equipamento perdido à Universidade. 

4.5 Procurar o seu médico e consultá-lo sobre a possibilidade de realizar a atividade de campo, em 
caso de gravidez, amamentação ou de apresentar problemas de saúde. 

4.5.1 Informar ao docente proponente, por meio de atestado médico, sobre gravidez, amamentação ou 
problemas de saúde, bem como levar para a atividade de campo o medicamento apropriado, em 
quantidade necessária para o seu uso, observando o prazo de validade do mesmo. 

4.6 Não portar, consumir ou oferecer a outrem, dentro ou fora do veículo ou nas demais acomodações, 
qualquer tipo de bebida alcoólica ou droga ilícita. 

4.7 Não se afastar do grupo nem sair do roteiro da viagem para fazer turismo ou passeio. Não praticar 
ato que coloque em risco qualquer membro da equipe ou a si próprio. 

4.8 Respeitar o docente, os demais discentes e o disposto neste Protocolo de Segurança para 
Atividades de Campo. 

4.9 Assinar o Termo de Responsabilidade e Ciência de Risco do Participante. 

4.9.1 Para o discente menor de idade, o Termo de Responsabilidade e Ciência de Risco do Participante 
deverá ser assinado pelo seu responsável. 

4.10 Apresentar relatório da atividade de campo, quando solicitado pelo docente proponente. 

 

5. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO DISCENTE NA ATIVIDADE DE CAMPO 

5.1 Estar matriculado no componente curricular ao qual está vinculada a atividade de campo e não ter 
ultrapassado o limite de faltas de 25% da carga horária do componente. 

5.2 Estar matriculado na UFMT, não ter ultrapassado o limite de faltas de 25% da carga horária de 
seus respectivos componentes e apresentar solicitação de participação de atividade de campo assinada 
pelo próprio discente e pelo coordenador de seu curso. 

5.3 Participar da aula expositiva sobre as Normas para Atividades de Campo, ministrada pelo docente 
proponente, e assinar a lista de presenças contendo o número de matrícula expedido pela 
Universidade. 

5.3.1 Alunos que não participarem da aula expositiva sobre as Normas para Atividades de Campo 
poderão participar da atividade quando autorizados pelo docente proponente. 

5.4 Cumprir as demais exigências estabelecidas no planejamento da viagem e nas atividades pré-
campo, caso estas sejam solicitadas pelo docente proponente. 

5.5 Vestir-se de forma adequada à realização das atividades previstas, segundo as normas de 
segurança. 

 

6. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos à presente norma serão apreciados e resolvidos pelo Colegiado do Curso de 
Biblioteconomia. 

7. VIGÊNCIA 

O presente Protocolo de Segurança entra em vigor em 14 de março de 2013, revogadas as disposições 
em contrário. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E CIÊNCIA DE RISCO DO PARTICIPANTE 

Eu, _________________________________________________________________________, matrícula 

nº_________________, declaro estar ciente dos termos contidos no Protocolo de Segurança para Atividades de 

Campo e Saídas Técnicas e assumo o compromisso de cumprir suas disposições, apresentar conduta proativa de 

segurança, inclusive prestando informações adicionais sobre características pessoais, geradoras ou 

potencializadoras de risco, tais como alergias, gravidez, deficiência ou limitação física, dependência de 

medicamentos, indisposição a determinados agentes físicos, biológicos ou químicos, bem como outras 

informações relevantes à minha própria segurança e à de terceiros. 

Fica também firmado o compromisso quanto à postura disciplinada, seguindo as orientações dos 

organizadores designados pela Universidade, respeitando os roteiros e/ou atividades programadas, sempre 

utilizando os equipamentos de proteção individual e evitando atitudes ou condutas desrespeitosas às atividades. 

Além disso, declaro estar ciente de que não posso dirigir veículos da instituição ou de conveniados/contratados, 

exceto em casos excepcionais previstos na legislação, bem como tomar banho em corpos d’água de qualquer 

natureza sem a devida autorização do docente proponente.  Declaro também não portar nem utilizar substâncias 

entorpecentes ilícitas. Declaro ainda estar ciente de que, caso necessite de eventual atendimento médico e/ou de 

primeiros socorros, esses procedimentos serão prestados pela rede pública e dependerão sempre das condições 

do local onde eu me encontrar, sendo também acionado o seguro contra acidentes pessoais. 

No caso de desobediência às normas de segurança, estou ciente de que poderei ser desligado desta 

atividade acadêmica imediatamente. 

Referências externas 

Pessoa para contato na cidade de origem: 

Grau de parentesco: 

Telefones: 

Outras informações relevantes: 

 

Obs: descreva as características pessoais relacionadas a gravidez, alergias, limitações físicas ou incapacidades, 

indisposição a agentes físicos, biológicos ou químicos, bem como administração de medicamentos (nesse caso, 

anexar cópia do receituário médico). 

Cuiabá, ____ / ____ / _______. ____________________________________  

 

Assinatura do estudante ou responsável 
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APÊNDICE D – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 As atividades complementares propiciam aos discentes a oportunidade de desenvolverem a 
capacidade crítica e reflexiva a fim de que possam aprimorar seus conhecimentos e serem capazes de 
propor soluções para os problemas surgidos no trabalho e em uma sociedade em processo constante de 
mudanças. 

 As atividades complementares são constituídas por disciplinas cursadas além da carga horária 
mínima exigida, programas/projetos/cursos de extensão, monitorias, programas de iniciação científica, 
participação em eventos científicos, oficinas e cursos relacionados à área de formação, ou áreas afins, 
na instituição ou fora dela, atividades de representação acadêmica em órgãos colegiados, entre outras 
constantes no Quadro 4: Atividades complementares e distribuição horária por tipo de atividade. A 
participação em atividades complementares, desde que devidamente comprovadas, será validada pelo 
Colegiado de Curso. 

 

Quadro 4: Atividades complementares e distribuição horária por tipo de atividade. 

Participação em Oficina Até 48 horas 
Participação em Eventos Até 80 horas 
Conclusão de Cursos diversos Até 80 horas 
Aproveitamento em disciplinas que extrapolem 
a carga horária do curso de Biblioteconomia 

Até 64 horas 

Aproveitamento em Estágio Curricular Não 
Obrigatório 

Até 64 horas 

Participação em Monitorias em disciplinas do 
curso 

Até 64 horas 

Participação em Projetos e programas de 
pesquisa 

Até 64 horas 

Participação em atividades em programas e 
projetos de extensão 

Até 64 horas 

Participação em Visitas técnicas Até 16 horas 
Apresentação de trabalho em eventos sem 
publicação 

Até 80 horas – cada trabalho valerá 32 horas 

Organização de eventos Até 80 horas – cada evento valerá 16 horas 
Viagem de estudo Até 48 horas 
Publicação de artigos Até 96 horas - cada artigo valerá 48 horas 
Representação acadêmica (Colegiado de curso, 
Centro acadêmico, Diretório Central dos 
Estudantes) 

Até 64 horas 

 

 As visitas técnicas deverão ser realizadas em locais pertinentes a área de Biblioteconomia. O 
acadêmico deverá apresentar o relatório de visita técnica e comprovação de sua realização, através de 
declaração emitida pelo responsável da instituição receptora ou professor do curso de Biblioteconomia 
da UFMT e serão computadas até 8 horas por visita técnica, com máximo de 3 participações. No caso 
de viagem de estudo serão computadas até 80 horas e o discente deverá apresentar o relatório de 
viagem de estudo e comprovação de sua realização, através de declaração emitida pelo coordenador da 
viagem de estudo. 

 Para a publicação de artigos serão validadas até 48 horas por artigo publicado, com máximo de 
2 artigos. As atividades de representação acadêmica em órgãos colegiados, comprovadas por presença 
em 85% das reuniões, serão validadas pelo Colegiado com carga horária de 32 horas por semestre. 

 Os limites estabelecidos de carga horária não impedem o aluno de desenvolver atividades além 
do permitido. Em se tratando de palestras isoladas ou eventos cuja documentação não conste a 
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duração, poderá ser creditado ao aluno no máximo 4 (quatro) horas, a critério do Colegiado do Curso. 
Atividades complementares não previstas neste documento poderão ser aprovadas pelo Colegiado de 
Curso com limite máximo de 96 horas. 

 Para comprovação das participações nas atividades acima descritas, o aluno deverá apresentar 
à Coordenação do Curso o(s) formulário(s) de solicitação de aproveitamento de atividades e 
documento comprobatório de sua participação com a respectiva carga horária. O Colegiado de Curso 
deverá avaliar os comprovantes e relatórios das Atividades Complementares ao final de cada semestre 
letivo e enviar à Secretaria do Registro Escolar a carga horária cumprida pelo discente em prazo hábil 
para Colação de Grau. 
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APÊNDICE E – REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS 

 

TÍTULO I  -  DOS OBJETIVOS 

Artigo 1º - Os laboratórios didáticos têm por objetivo oferecer infraestrutura necessária para o 
desenvolvimento de atividades acadêmicas de ensino, de pesquisa e de extensão, que necessitam ou 
não de recursos computacionais. 

Artigo 2º - Constituem princípios dos Laboratórios didáticos: I. Buscar a excelência em suas áreas de 
atuação; II. Aperfeiçoar continuamente o corpo técnico; III. Proporcionar os meios necessários para o 
desenvolvimento de conhecimentos científicos aos seus usuários através do exercício de suas 
habilidades, tais como: a criatividade, a iniciativa, o raciocínio lógico, a síntese e os sensos de análise 
e crítica. 

 

TÍTULO II  -  DAS NORMAS GERAIS 

Artigo 3º - Os laboratórios didáticos assumem responsabilidades e colocam à disposição de seus 
usuários somente os softwares cujos originais serão arquivados em seu poder. 

 

CAPÍTULO I DOS USUÁRIOS 

Artigo 4º - São usuários dos laboratórios didáticos: 

i. Funcionários da UFMT; 
ii. Professores da UFMT; 

iii. Alunos, devidamente matriculados na UFMT; 
iv. Convidados pela Direção Acadêmica ou Coordenação de Cursos. 

 

Artigo 5º - São atribuições dos professores que utilizam os Laboratórios: 

a. Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão desenvolvidas nos Laboratórios; 

b. Utilizar os Laboratórios de Ensino mediante reserva antecipada através de 
formulário de reserva; 

c. Orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização da aula 
prática, não permitindo a liberação de substâncias agressivas ao meio ambiente 
para locais inadequados, devendo encaminhá-los para catalogação e 
acondicionamento, de acordo com normas técnicas; 

d. Utilizar e exigir dos usuários dos Laboratórios o uso de Equipamentos de Proteção 
Individual - EPls e de Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs quando 
necessário; 

e. Comunicar irregularidades, a Coordenação do Curso. 
f. Responsabilizar-se pelo zelo e integridade dos equipamentos durante a realização 

das aulas; 

 

Artigo 6º - Cabe aos estudantes em atividades de ensino, pesquisa ou extensão: 

I. Zelar pelo patrimônio dos Laboratórios; 
II. Ater-se ao espaço designado a realização dos experimentos, não interferindo na 

integridade ou funcionamento de equipamentos ou instalações alheias aos 
interesses específicos; 

III. Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs, quando 
necessário; 
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IV. Comunicar irregularidades ao professor ou a Coordenação do Curso; 
V. Não colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de esgotos em 

locais inadequados; 
VI. Solicitar autorização a Coordenação do Curso, para realizar atividades práticas 

fora dos horários preestabelecidos; 
VII. Solicitar autorização a Coordenação do Curso, nos casos em que necessite 

realizar atividades além das que foram previstas em conjunto com o professor; 
VIII. Respeitar as normas de segurança; 

IX. Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na atividade 
prática. 

 
Artigo 7º - Compete aos estagiários e bolsistas: 

I. Organizar, juntamente com o professor orientador um cronograma de atividades; 
II. Informar os turnos de trabalho a Coordenação do Curso; 
III. Zelar pelo patrimônio dos Laboratórios de Ensino; 
IV. Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs e, 

quando necessário, e seguir rigorosamente as regras de segurança do prédio; 
V. Não colocar resíduos líquidos e/ou sólidos agressivos ao meio ambiente em locais 

inadequados; 
VI. Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na atividade 

prática; 
VII. Cumprir as determinações do presente Regulamento. 

 
Parágrafo único. É vedada a possibilidade dos estagiários desempenharem suas atividades sem o 
acompanhamento do professor orientador, ou do bolsista de laboratório ou ainda, de um funcionário. 

 
CAPÍTULO II  -  DOS SOFTWARES 

Artigo 8º - Os softwares instalados nos microcomputadores estão disponíveis para uso geral, porém é 
proibida a sua cópia ou instalação em outros equipamentos. 

Artigo 9º - É proibida a instalação de qualquer software, regularizado ou não, mesmo que para uso 
temporário e sob qualquer pretexto. 

Artigo 10º - É proibida a utilização de equipamentos para downloads de jogos, filmes, vídeos, músicas 
e execução de trabalhos para terceiros. 

Artigo 11º - A instalação de qualquer software ou aplicativo para atividades extracurriculares deverá 
ser feita somente pelos responsáveis pelo laboratório, devendo ser solicitada por email ou ofício à 
Coordenação do Curso, com até três dias úteis de antecedência. 

Artigo 12º - É estritamente proibido consumir bebidas e alimentos nos laboratórios didáticos. 

 
CAPÍTULO III  -  DA UTILIZAÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS 

Artigo 13º - Os usuários podem utilizar os microcomputadores dos laboratórios didáticos para 
digitação de trabalhos acadêmicos, realização de tarefas ou demais atividades de seu interesse 
acadêmicos durante os horários disponíveis. 

Artigo 14º – Não devem ser gravados arquivos no disco rígido (HD) do microcomputador sem 
autorização do Professor ou Responsável pelos laboratórios. 

Artigo 15º – A integridade e segurança dos arquivos gravados no disco rígido (HD) nos computadores 
dos Laboratórios não é de responsabilidade dos professores, estagiários ou bolsistas, cabendo aos 
respectivos proprietários a guarda de uma cópia em seu poder. 
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Artigo 16º – Não devem ser alteradas as configurações atuais dos computadores, bem como feitas 
quaisquer modificações no ambiente de trabalho, contendo diretórios, criação de senhas de acesso ou 
outras definições que possam alterar o padrão de operação do equipamento, a não ser durante as aulas 
e apenas por orientação do professor. 

Artigo 17º – Os laboratórios didáticos têm um serviço de manutenção de assistência técnica em 
microcomputadores, visando o seu perfeito funcionamento, portanto, é dever do usuário, ao constatar 
uma irregularidade, informar ao Responsável pelo Laboratório, o qual deverá adotar as devidas 
providências. 

Artigo 18º – O usuário deverá zelar pela limpeza e conservação do recinto e dos equipamentos 
existentes nos laboratórios didáticos. 

Artigo 19º – Quaisquer danos aos equipamentos, e materiais ocasionados por mau uso, acarretarão 
pagamento do conserto e, em caso de reincidência, o usuário estará sujeito a penalidades que irão 
desde advertência à suspensão temporário ou permanente. 

Artigo 20º – Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser executados com as 
máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à sua realização; 

Artigo 21º – É responsabilidade do usuário desligar o computador após sua utilização. 

Artigo 22º – É proibida a utilização de equipamentos pessoais (PC’s e periféricos) dentro dos 
laboratórios didáticos, exceto notebook e dispositivos de mídias (CD, pen drive, disquetes, tablets, 
etc). 

Artigo 23º – O laboratório didático não oferece serviços de impressão. 

Artigo 24º – É reservado ao Responsável pelo Laboratório o direito de monitoramento dos conteúdos 
acessados pelos usuários, enquanto nas dependências do mesmo, podendo inclusive ter seu direito de 
acesso bloqueado. 

 
Capítulo IV  -  DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Artigo 25º – Os laboratórios didáticos estarão disponíveis de segunda à sexta-feira, das 14h às 18h e 
das 18h30 às 22h, salvo nos horários em que haja aulas agendadas. 

 
TÍTULO III  -  DAS PUNIÇÕES 

Artigo 26º – Cabe àqueles que infringirem quaisquer normas deste regulamento, ou descumprirem 
normas que possam surgir visando proporcionar qualidade e segurança a todos, as seguintes punições: 

I. Advertência verbal; 
II. Advertência escrita; 

III. Suspensão do uso do laboratório didático por 7 (sete) dias úteis; 
IV. Suspensão do uso do laboratório didático por 1 (um) mês; 
V. Suspensão permanente do uso do laboratório didático, exceto quando em aula. 

 
TÍTULO IV  -  DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 27º – Em caso de acidente grave, não remover a vítima. Ligar para os bombeiros (193) ou para 
o SAMU (192). 

Artigo 27º – Os casos omissos deverão ser resolvidos pela Coordenação ou Colegiado de Curso. 

Artigo 28º – O presente Regulamento entra em vigor em 14 de março de 2013, revogadas as 
disposições em contrário. 
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APÊNDICE F – EMENTAS DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

 

ANÁLISE DA INFORMAÇÃO - 60h - Conceituação, fundamentação teórica, objeto e função da 
analise da informação. Fundamentos da Representação da informação, subsídios interdisciplinares: 
lingüística, semântica, semiótica. Métodos e técnicas da analise da informação. Métodos e técnicas 
de analise e síntese. 

ARQUITETURA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 60h - Bancos de Dados e SGBDs. 
Arquitetura cliente-servidor. Administração e operação de ambiente de tecnologias da informação. 
Implementação de Sistemas de Informação: Arquiteturas de aplicações, linguagens de programação 
e ambientes de desenvolvimento. Testes e Validação de Sistemas de Informação. Sistema de 
recuperação da Informação.  

CONSUMO DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA - 60h - Aspectos quantitativos da produção, 
disseminação e uso da informação registrada, cujos efeitos se desenvolvem modelos e medidas 
matemáticas que, por sua vez, servem para fazer prognósticos e tomar decisões em torno dos 
processos das áreas de ciência e tecnologia. Bibliometria: Introdução e conceitos básicos. O 
consumo de informação científica: conceitos básicos 

CONTROLE BIBLIOGRÁFICO - 60h - Conceituação de controle bibliográfico. Visão geral dos 
processos e técnicas de controle bibliográfico. Principais centros de registro e controle 
bibliográfico. Catalogação centralizada, cooperativa e na fonte. Automação e registros 
bibliográficos. 

CULTURA BRASILEIRA - 60h - Cultura: os vários conceitos de cultura. Os elementos universais 
da cultura. Tendências do processo sócio-histórico-cultural brasileiro: período colonial (influência 
dos portugueses, indígenas e negros) Império. Republicano (tendências culturais e a renovação 
modernista). A cultura de massas. 

DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVÍSTICA - 60h - Conceito de documento. Identificação de 
documentos. Leitura de documentos. Documentação audiovisual. Organização do centro de 
documentação. Sistemas do centro de documentação.  Conservação de documentos. Arquivística e 
arquivos. Natureza e tipos de arquivos. Planejamento e organização de arquivos administrativos e 
técnicos. Fluxo de informações: levantamento, análise, tabela de temporalidade. Sistemas e 
métodos de arquivamento. Controle de recebimento, tramitação e expedição de documentos. 
Informatização de arquivos. 

EDITORAÇÃO - 60h - Planejamento editorial Direito Autoral. Movimento editorial no Brasil: 
situação do escritor e do livro. Invasão cultural: traduções e importações. Agentes promotores do 
livro: INL, CBL, FNLLIJ, FAE, etc. Processo gráfico: composição, correção, montagem, 
impressão, acabamento. Política editorial brasileira. Editoração eletrônica. 

ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA - 60h - Métodos estatísticos. Conceitos fundamentais de 
Estatística. Amostragem. Tratamento de dados. Teoria da probabilidade. Teste de Hipóteses. Testes 
não paramétricos. Estatística para biblioteca. Bibliometria. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - 160h - Estágio supervisionado com orientação do bibliotecário. 
Ênfase em bibliotecas escolares e públicas. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 150h - Estágio supervisionado com orientação do 
bibliotecário. Ênfase em bibliotecas universitárias e especializadas. 

ESTUDO DE USUÁRIO - 60h - Estudo de comunidade e das suas necessidades de informação. 
Classificação de estudos de necessidade e usos de Informação. Métodos e Metodologia de estudos 
de usuários. Caracterização e comportamento de usuário. Histórico de estudos da comunidade. 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACERVOS - 60h - Visão crítica do processo de 
desenvolvimento de coleções. Política para o desenvolvimento de coleções. Métodos de avaliação 
de coleções. Descartes. Seleção de livros. Estratégias e legislação para aquisição. 
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FUNDAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - 60h - Teoria da comunicação. Processo de 
Comunicação. Comunicação e seu inter-relacionamento em ciências afins. Semiótica da 
comunicação. 

FUNDAMENTOS EM BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO - 60h - Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: as 
componentes de uma profissão. Correlação entre função documentária e o currículo de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. Perspectivas atuais e futuras da área de Biblioteconomia 
e Ciência da Informação. Destaque da Biblioteconomia e Ciência da Informação no universo dos 
conhecimentos e no contexto da sociedade da informação. A Biblioteconomia e a Ciência da 
Informação no cenário nacional e internacional. 

GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO - 60h - Teoria geral da administração. Teoria 
Organizacional. Teoria de sistemas. Técnicas modernas de gestão. Gestão de unidades e serviços de 
informação. Formulação de projetos de informação.  Gestão de recursos humanos. Gestão 
financeira. Gestão de espaço físico. Mensuração e avaliação de serviços e unidades de informação. 

HISTÓRIA DOS REGISTROS DE INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO CULTURAL - 60h - 
Estudo da evolução da literatura ocidental. Evolução de conceitos de biblioteca. Origem e evolução 
da escrita. Aparecimento do papel. Geografia do livro. Tipos de registros do conhecimento. Livros 
e biblioteca no Brasil colonial. 

INDEXAÇÃO - 60h - Estrutura das linguagens de indexação. Subsídios interdisciplinares para a 
análise da informação: lingüística, semântica, semiótica, terminologia e lógica.  Metodologia da 
indexação e da análise temáticas. Sistemas de indexação. Indexação automática. Linguagens 
documentárias. Elaboração de resumos para fins documentários. 

INFORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 60h - Políticas nacionais de 
informação e a questão nacional. Tecnologia de informação e desenvolvimento regional. Processo 
efetivo da transferência da Informação. O contexto Social da região centro-oeste: aspectos 
econômicos e políticos. O papel das bibliotecas e dos centros de informação na região. 

INFORMÁTICA DOCUMENTÁRIA - 60h - Tecnologias da informação: estruturas de dados, 
tecnologias de disseminação, recursos para a conectividade (redes, MODEN). Recuperação de 
informações: linguagens de recuperação, acesso em linha, acesso em CD-ROM, Automação de 
bibliotecas e serviços de informação: tipos de automação, projetos de automação. 

INGLÊS INSTRUMENTAL - 60h - Técnicas de leitura. Tradução e contexto. Estudo semântico de 
palavras e frases. Terminologia técnica em biblioteconomia e ciência da informação. 

INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - 60h -  Introdução ao 
pensamento epistemológico. Edificação estrutural das disciplinas das Ciências Sociais e sua 
modificação. Ciências interdisciplinaridade e paradigma dominante. Ciência da informação como 
uma das novas designações do paradigma vigente. Questões contemporâneas do conhecimento e da 
cientificidade. 

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA - 60h - Funcionamento do computador. Sistema operacional 
(MS-DOS). Editores de texto. Planilhas eletrônicas. Banco de dados. Sistemas por computador. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 60h - Linguagem e linguagens, sistemas, norma e fala.  
Fundamentação lógica e gramatical. Revisão gramatical aplicada à produção textual. Português 
instrumental: técnicas de processamento de textos e leitura. 

MARKETING BIBLIOTECÁRIO - 60h - Conceitos de marketing. Publicidade e serviços de 
relações públicas. Avanço do marketing para bibliotecas. Marketing dos serviços da biblioteca. 

METODOLOGIA DO ESTUDO - 60h - Metodologia aplicada ao trabalho científico - Método; 
Técnica - práticas de estudo científico. Abordagem teórico-metodológica para a elaboração do 
trabalho acadêmico - Noções sobre o entendimento lógico da linguagem científica.  
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ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECAS - 60h - Aplicação dos princípios de 
administração científica à biblioteca. Estrutura e organização de funções. Coordenação, controle e 
avaliação. Custos de serviços. Rotina de serviço. 

PESQUISA EM BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - 60h - Métodos 
científicos de investigação. A aplicação da pesquisa científica à biblioteconomia e documentação. 
Tipos de Pesquisa. Projeto de Pesquisa. Coleta e análise de dados. Hipóteses. Variáveis. 

PLANEJAMENTO BIBLIOTECÁRIO - 60h - Planejamento: objetivo, antecedentes, processo e 
situação atual. Tipos de planejamento. Planejamento de redes e sistemas de bibliotecas. Elaboração 
de projetos sociais. Planos nacionais e regionais para o desenvolvimento da biblioteconomia e das 
bibliotecas. 

PSICOLOGIA NA BIBLIOTECONOMIA - 60h - Conceitos básicos de psicologia. O 
comportamento humano e a interação social. A motivação e sua influência nas relações humanas. 
Contribuições da psicologia para análise do perfil do usuário. 

RECURSOS INFORMACIONAIS - 60h - Estudo da natureza e estrutura da bibliografia: seu 
desenvolvimento histórico e o papel do bibliotecário como bibliógrafo. Classificação e avaliação de 
bibliografia. Normas da ABNT para documentação. Estudo das principais fontes bibliográficas. 
Elaboração e levantamentos bibliográficos. Bases de dados nacionais e estrangeiras. 

REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA I - 60h - Catalogação: conceito, objetivos, evolução histórica, 
panorama atual, sistemas informatizados. Da catalogação à descrição bibliográfica. Códigos de 
catalogação (CCAA/AACR2). Regras para descrição. História e evolução da representação 
descritiva. 

REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA II - 90h - O documento e sua representação. Remissivas, 
apêndices e índices. Formas de cabeçalhos para nomes geográficos. Cabeçalhos para entidades 
coletivas. Descrição bibliográfica de publicações seriadas e materiais seriados. Catalogação 
cooperativa. Projeto MARC. Projeto CALCO. Práticas de catalogação. 

REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA I - 90h - Conceitos sobre classificação. A classificação como 
processo intelectual. As origens da classificação bibliográfica. Sistemas de classificação: 
Classificação Decimal de Dewey, Tabela de Cutter e Classificação de Ranganathan. Práticas de 
classificação. 

REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA II - 90h - Classificação Decimal Universal: origem, evolução, 
edições, estrutura, notação e índice. Tabelas principais, auxiliares comuns: sinais e subdivisões. 
Auxiliares especiais. Catálogo sistemático. Sistema de classificação facetada. Práticas de 
classificação. 

SERVIÇOS DE REFERÊNCIA - 60h - Diferenciação entre serviços e produtos. Perfis de usuários. 
A indústria da informação: geração, produção e comercialização de documentos, fontes e serviços 
de informação. Serviços de provisão e acesso.  Utilização de bancos e bases de dados nacionais e 
estrangeiros. Fontes de referência. A entrevista de referência. 

TCC (TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO) - 60h - Elaboração de projetos de pesquisas 
em Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI). Diretrizes para elaboração de monografia em 
Biblioteconomia e Documentação. Relatório de pesquisa e Apresentação formal de trabalhos de 
conclusão de curso. Artigos Científicos. 
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APÊNDICE G – EMENTAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

ANTROPOLOGIA - 60h - Considera e analisa os conceitos fundamentais da Antropologia: cultura, 
relativismo cultural, etnia e etnocentrismo. O primado da diferença na Antropologia. Antropologia 
e história. 

CONTABILIDADE GERAL - 60h - Princípios fundamentais de contabilidade. Elementos 
patrimoniais. Apuração de resultado. Demonstrações contábeis. Demonstração de origens e 
aplicações de recursos. Demonstração de mutação e patrimônio líquido. Avaliação de 
investimentos. Reavaliações. Patrimônio líquido. Fontes de obtenção de recursos. Contabilização 
entre matriz e filiais. Arrendamento mercantil. 

ESPANHOL INSTRUMENTAL - 120h - Conceitos e fundamentos de espanhol técnico. Tradução 
e contexto. Análise contrastiva do espanhol e do português. Terminologia técnica. Estudo 
semântico de palavras e frases. 

ÉTICA PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO - 60h - Ética: objeto, campo e definição. Relações e 
diferenças entre ética e moral. Valores. Definição e valores morais e não morais. O individual e o 
coletivo na moral. A ética nas relações sociais e profissionais. Questões éticas da profissão do 
bibliotecário. Códigos éticos da profissão bibliotecária. Legislação da profissão. Entidades de 
Classes.  

FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO - 60h - Classificação das transações governamentais. 
Estudo dos princípios orçamentários. Principais fases do processo orçamentário. Técnicas de 
elaboração de orçamento programa. Sistema de controle de administração financeira e 
orçamentária. 

HISTÓRIA DO BRASIL I 60h - Período Colonial, considera e analisa as relações metrópole e 
colônia, o entendimento e reflexão das bases econômicas, jurídicas e sociais e a organização do 
trabalho escravo e livre. Trata ainda da crise do Antigo Sistema Colonial. 

HISTÓRIA DO BRASIL II - 120h - Brasil Monárquico. Regência 1 e 2. Reinado 1822-1889. 
Aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais da implantação e decadência do Império e 
Proclamação da República. República Velha - Estado e Sociedade. A economia cafeeira. Relações 
de dominação no meio rural. Processo de industrialização. Os grupos oligárquicos e o processo 
político. 

HISTÓRIA DO BRASIL III - 120h - Considera e analisa estudo de sociedade brasileira a partir de 
1937, tomando como referencias: o Estado Novo, O Populismo e a instalação do Estado 
Autoritário. 

HISTÓRIA MEDIEVAL - 120h - Alta Idade Média. Transição do escravismo para o modo de 
produção feudal (civilizações bizantina e mulçumanas), as cruzadas, as transformações político-
econômicas e sócio-culturais processadas na Europa Ocidental (séc. XI ao XIII) e Baixa Idade 
Média (séc. XIV a meados do séc. XVI). 

INFORMAÇÃO E SOCIEDADE - 60h - Informação como componente histórico-social. A 
informação na sociedade pós-industrial. Estrutura da informação numa sociedade de massa. 
Informação, sociedade e cidadania. O papel das bibliotecas. 

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO - 60h - Conceito e evolução da administração. Estudo das 
funções básicas da administração. Estudo dos principais aspectos estruturais e funcionais das 
organizações e seu desenvolvimento. Evolução histórica das teorias administrativas. Alcances e 
limites da teoria geral da administração. Desenvolvimento histórico de processo burocrático. 
Perspectivas da teoria administrativa. 

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA - 60h - Definição de filosofia: a origem do termo e o 
desenvolvimento do conhecimento mítico para o conhecimento científico. Demarcação do objeto 
de filosofia e sua localização no campo das ciências: ciências humanas x ciências naturais, o 
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problema da fundamentação nas ciências humanas. História da filosofia: uma pequena abordagem 
das principais correntes filosóficas. 

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS - 60h - O conceito de história. Os instrumentos de 
trabalho do historiador. Problema do conhecimento histórico. Tempo e história.  O papel social do 
historiador. 

LINGÜÍSTICA I - 120h - A ciência lingüística. Conceitos Fundamentais da Lingüística. Os níveis 
de formulação lingüística e os níveis de análise das línguas. Fonologia. Morfologia. 

LINGÜÍSTICA II - 120h - A semântica. A semântica diacrônica. Lógica e semântica. Semântica 
gerativa. A semiótica. História da lingüística. 

LITERATURA BRASILEIRA I - 120h - A questão da periodização literária. Conceituação de 
literatura brasileira. Primeiras manifestações literárias no Brasil. A literatura jesuítica. O Barroco. 
O Arcadismo. O Pré-Romantismo. O Romantismo no Brasil. 

LITERATURA BRASILEIRA II - 120h - Contextualização do período realista/ naturalista. Estudo 
dos autores e obras realistas e naturalistas. A estética parnasiana. O simbolismo como estilo de 
época. 

LITERATURA PORTUGUESA I - 120h - Periodização. O Trovadorismo. O Humanismo. O 
classicismo. Barroco. O Arcadismo ou Neo Classicismo. O Romantismo. O Realismo. O 
Simbolismo. 

LITERATURA PORTUGUESA II - 120h - O modernismo Português. O modernismo em Portugal. 
A Poesia de Fernando Pessoa e seus Heterônimos. O Neo-Realismo. A obra de José Saramago. 

NOÇÕES BÁSICAS DE CONTABILIDADE - 60h - Contabilidade. Patrimônio. Provas jurídicas. 
Processos de escrituração. Técnica contábil. Variações patrimoniais. Relatórios contábeis básicos. 
Contas retificadoras. Provisões e reservas. Apuração do resultado nas empresas. 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO - 60h - Noções de direito. Direito constitucional. Direito civil. 
Direito comercial. Direito administrativo. Noções de legislação comercial. Contrato. Títulos de 
crédito. Títulos mercantis. 

PSICOLOGIA NA BIBLIOTECONOMIA - 60h - Conceitos básicos de psicologia. O 
comportamento humano e a interação social. A motivação e sua influência nas relações humanas. 
Contribuições da psicologia para análise do perfil do usuário. 

SEMINÁRIOS SOBRE LEITURA - 60h - Discutir aspectos teóricos sobre leitura. Formação de 
leitores. Políticas de leitura. Ensino e promoção da leitura. Literatura infanto-juvenil. Metodologia 
do ensino da leitura. 

TEORIA GERAL DA CONTABILIDADE - 60h - Avaliação de ativos. Teoria da contabilidade. 
Estrutura conceitual básica da contabilidade. Horizontes da contabilidade. Administração do capital 
de giro. Análise completa da rentabilidade. Diagnóstico econômico financeiro e análise de 
tendência do equilíbrio. Consolidação de demonstrações contábeis. Conservação de demonstrações 
financeiras em moeda estrangeira. Equivalência patrimonial. 

TÓPICOS ESPECIAIS EM BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - 60h - 
Discutir aspectos teóricos sobre Comunicação. As tendências da informação para o próximo 
milênio: avanços dos computadores, as tecnologias multimídias, tecnologias de telecomunicações, 
Internet, design de grandes edifícios de bibliotecas, as infovias, inteligência econômica, direito 
autoral na era eletrônica e cooperação e assistências internacionais. 
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ANEXO A – RESOLUÇÃO CONSEPE Nº. 04, DE 22 DE JANEIRO DE 2007  -  PPC 2007 

 

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº. 04, DE 22 DE JANEIRO DE 2007 

Aprova a estrutura curricular do curso de Biblioteconomia/CUR. 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº. 23108.033942/06-8, 220/06-CONSEPE; 

 

CONSIDERANDO a decisão do Plenário em Sessão realizada no dia 22 de janeiro de 2007, 

 

RESOLVE: 

 

 

Artigo 1º - Aprovar a estrutura curricular do Curso de Graduação em Biblioteconomia, do Instituto de 
Ciências Humanas e Sociais, do Campus de Rondonópolis, conforme projeto pedagógico, com carga 
horária de 2625 horas, em Regime Seriado Anual, com 30 vagas anuais, e turno de funcionamento 
noturno, conforme anexos I, II e III.  

 

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor para os ingressantes no curso a partir do ano letivo de 2007. 

 

SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em Cuiabá, 22 de 
janeiro de 2007. 

 

 

 

Elias Alves de Andrade 

Presidente em exercício do Consepe 
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ANEXO I 

 

CURRICULO PLENO 

 

Para graduar-se no curso de Biblioteconomia o aluno deverá cursar 2.625 horas em no mínimo 04 anos 
e no máximo em 08 anos. 

 

Disciplinas Obrigatórias Carga 
Horária 

Análise da Informação 60h 
Arquitetura de Sistemas de Informação 60h 
Consumo de Informação Científica 60h 
Controle Bibliográfico 60 h 
Cultura Brasileira 60 h 
Documentação e Arquivística 60 h 
Editoração 60 h 
Elementos de Estatística 60 h 
Estágio Supervisionado I 160 h 
Estágio Supervisionado II 150 h 
Estudos de Usuários 60 h 
Formação e Desenvolvimento de Acervos 60 h 
Fundamentos de Comunicação 60 h 
Fundamentos em Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. 60 h 
Gestão de Unidades de Informação 60 h 
História dos Registros de Informação e Transmissão Cultural 60 h 
Indexação 60 h 
Informação para o Desenvolvimento Regional 60 h 
Informática Documentária 60 h 
Inglês Instrumental 60 h 
Introdução à Epistemologia da Ciência da Informação 60h 
Introdução à Informática 60 h 
Língua Portuguesa 60 h 
Marketing Bibliotecário 60 h 
Metodologia do Estudo 60h 
Organização e Administração de Bibliotecas 60 h 
Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação 60 h 
Planejamento Bibliotecário 60 h 
Recursos Informacionais 60 h 
Representação Descritiva I 60 h 
Representação Descritiva II 90 h 
Representação Temática I 90 h 
Representação Temática II 90 h 
Serviços de Referência 60h 
Trabalho de Conclusão de Curso 60 h 
Total da Carga Horária  2380h 
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Disciplinas Optativas Carga 
Horária 

Antropologia  60 h 
Contabilidade Geral 60 h 
Editoração 60 h 
Espanhol Instrumental 120h 
Ética Profissional da Informação 60h 
Finanças e Orçamento público 60 h 
História do Brasil I 60 h 
História do Brasil II 120 h 
História do Brasil III 120 h 
História Medieval 120 h 
Introdução à Administração 60 h 
Introdução à Filosofia 60 h 
Introdução aos Estudos Históricos 60 h 
Lingüística I 120 h 
Lingüística II 120 h 
Literatura Brasileira I 120 h 
Literatura Brasileira II 120 h 
Literatura Portuguesa I 120 h 
Literatura Portuguesa II 120 h 
Noções Básicas de Contabilidade 60 h 
Noções Gerais de Direito 60 h 
Psicologia na Biblioteconomia 60 h 
Seminário sobre Leitura 60 h 
Teoria Geral da Contabilidade 60 h 
Tópicos Especiais em Biblioteconomia e Ciência da Informação 60 h 

 

OBS.: O total de horas cursadas em disciplinas optativas que o discente deve ter durante os quatro 
anos de curso é de 120h 

 

Áreas de Concentração das Disciplinas 

 

As disciplinas do Currículo estão reunidas em 6 (seis) áreas de acordo com características similares, 
apresentadas a seguir: 

Fundamentos Teóricos da Ciência da Informação Carga Horária 
Consumo de Informação Científica 60h 
Ética Profissional da Informação (Optativa) 60h 
Fundamentos em Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. 60 h 
História dos Registros de Informação e Transmissão Cultural 60 h 
Informação para o Desenvolvimento Regional 60 h 
Introdução à Epistemologia da Ciência da Informação 60 h 
Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação 60 h 
Total da Carga Horária 420h 
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Gestão de Unidades e Serviços de Informação Carga Horária 
Estudos de Usuários 60 h 
Gestão de Unidades de Informação 60 h 
Introdução à Administração (Optativa) 60 h 
Marketing Bibliotecário  60 h 
Organização e Administração de Bibliotecas 60 h 
Planejamento Bibliotecário 60 h 
Total da Carga Horária 360h 

 

Organização e Recuperação da Informação Carga Horária 
Analise da Informação 60h 
Controle Bibliográfico 60 h 
Documentação e Arquivística 60 h 
Indexação 60 h 
Representação Descritiva I 60 h 
Representação Descritiva II 90 h 
Representação Temática I 90 h 
Representação Temática II 90 h 
Total da Carga Horária 570h 

 

Recursos e Serviços de Informação Carga Horária 
Editoração  60 h 
Formação e Desenvolvimento de Acervos 60 h 
Recursos Informacionais 60 h 
Serviços de Referência e Informação 60h 
Seminário sobre Leitura (Optativa) 60 h 
Total da Carga Horária 300h 

 

Tecnologia da Informação Carga Horária 
Arquitetura de Sistemas de Informação 60h 
Informática Documentária 60 h 
Introdução à Informática 60 h 
Total da Carga Horária 180h 

 

Disciplinas de Fundamentação Geral Carga Horária 
Antropologia (Optativa) 60 h 
Contabilidade Geral (Optativa) 60 h 
Cultura Brasileira (Obrigatória) 60 h 
Elementos de Estatística (Optativa) 60 h 
Espanhol Instrumental (Obrigatória) 60 h 
Finanças e Orçamento público (Optativa) 60 h 
Fundamentos de Comunicação (Obrigatória) 60 h 
História do Brasil I (Optativa) 60 h 
História do Brasil II (Optativa) 120 h 
História do Brasil III (Optativa) 120 h 
História Medieval (Optativa) 120 h 
Informação e Sociedade (Optativa) 60h 
Inglês Instrumental (Obrigatória) 120 h 
Introdução à Filosofia (Optativa) 60 h 
Introdução aos Estudos Históricos (Optativa) 60 h 
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Disciplinas de Fundamentação Geral Carga Horária 
Língua Portuguesa (Obrigatória) 60 h 
Lingüística I (Optativa) 120 h 
Lingüística II (Optativa) 120 h 
Literatura Brasileira I (Optativa) 120 h 
Literatura Brasileira II (Optativa) 120 h 
Literatura Portuguesa I (Optativa) 120 h 
Literatura Portuguesa II (Optativa) 120 h 
Noções Básicas de Contabilidade (Optativa) 60 h 
Noções Gerais de Direito (Optativa) 60 h 
Psicologia na Biblioteconomia (Optativa) 60 h 
Teoria Geral da Contabilidade (Optativa) 60 h 

 

 As disciplinas obrigatórias e optativas listadas a seguir, integram todas as áreas de estudo. 

 

Disciplinas Integrantes de Todas as Áreas de Estudo 
Estágio Supervisionado I 160 h 
Estágio Supervisionado II 150 h 
Tópicos Especiais em Biblioteconomia e Ciência da Informação (Optativa) 60 h 
Trabalho de Conclusão de Curso 60 h 
Atividades Complementares 125h 
Total de Carga Horária 555h 
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ANEXO II 

PERIODIZAÇÃO 

Grade Curricular do 1º Ano Carga Horária Depto 
Cultura Brasileira 60 h His 
Editoração  60h Bib 
Inglês Instrumental 60 h Letras 
Fundamentos de Comunicação 60 h Letras 
Fundamentos em Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação 60 h Bib 
Metodologia do estudo 60 h Bib 
Introdução à Informática 60 h Mat 
Língua Portuguesa 60 h Letras 
História dos Registros de Informação e Transmissão Cultural 60 h Bib 
Representação Descritiva I 60 h Bib 
Total de Carga Horária 600h Vários 
 

Grade Curricular do 2º Ano Carga Horária Depto 
Análise da Informação 60h Bib 
Documentação e Arquivística 60 h Bib 
Estudo de Usuários 60 h Bib 
Representação Descritiva II 90 h Bib 
Representação Temática I 90 h Bib 
Informação para o Desenvolvimento Regional 60 h Bib 
Introdução à Epistemologia da Ciência da Informação 60h Bib 
Serviços de Referência e Informação 60 h Bib 
Organização e Administração de Bibliotecas 60h Bib 
Optativa 1 60 h Vários 
Total de Carga Horária 660h Vários 
 

Grade Curricular do 3º Ano Carga Horária Depto 
Consumo da Informação Científica 60h Bib 
Elementos de Estatística 60 h Mat 
Estágio Supervisionado I 160 h Bib 
Formação e Desenvolvimento de Acervos 60 h Bib 
Gestão de Unidades de Informação 60 h Bib 
Indexação 60 h Bib 
Pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação 60h Bib 
Recursos Informacionais 60 h Bib 
Representação Temática II 90 h Bib 
Total de Carga Horária 670h Vários 
 

Grade Curricular do 4º Ano Carga Horária Depto 
Arquitetura de Sistemas de Informação 60 h Bib 
Controle Bibliográfico 60 h Bib 
Estagio Supervisionado II 150 h Bib 
Informática Documentária 60 h Bib 
Marketing Bibliotecário 60 h Bib 
Planejamento Bibliotecário 60 h Bib 
Optativa 2 60 h Bib 
Trabalho de Conclusão de Curso 60 h Bib 
Total de Carga Horária 570h Bib 
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ANEXO III 

EMENTAS 

Ementário - Curso de Biblioteconomia 

 

ANÁLISE DA INFORMAÇÃO - 60h - Conceituação, fundamentação teórica, objeto e função da 
analise da informação. Fundamentos da Representação da informação, subsídios interdisciplinares: 
lingüística, semântica, semiótica. Métodos e técnicas da analise da informação. Métodos e técnicas de 
analise e síntese. 

ANTROPOLOGIA - 60h - Considera e analisa os conceitos fundamentais da Antropologia: cultura, 
relativismo cultural, etnia e etnocentrismo. O primado da diferença na Antropologia. Antropologia e 
história. 

ARQUITETURA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 60h - Bancos de Dados e SGBDs. 
Arquitetura cliente-servidor. Administração e operação de ambiente de tecnologias da informação. 
Implementação de Sistemas de Informação: Arquiteturas de aplicações, linguagens de programação e 
ambientes de desenvolvimento. Testes e Validação de Sistemas de Informação. Sistema de 
recuperação da Informação.  

CONSUMO DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA - 60h - Aspectos quantitativos da produção, 
disseminação e uso da informação registrada, cujos efeitos se desenvolvem modelos e medidas 
matemáticas que, por sua vez, servem para fazer prognósticos e tomar decisões em torno dos 
processos das áreas de ciência e tecnologia. Bibliometria: Introdução e conceitos básicos. O consumo 
de informação científica: conceitos básicos 

CONTABILIDADE GERAL - 60h - Princípios fundamentais de contabilidade. Elementos 
patrimoniais. Apuração de resultado. Demonstrações contábeis. Demonstração de origens e aplicações 
de recursos. Demonstração de mutação e patrimônio líquido. Avaliação de investimentos. 
Reavaliações. Patrimônio líquido. Fontes de obtenção de recursos. Contabilização entre matriz e 
filiais. Arrendamento mercantil. 

CONTROLE BIBLIOGRÁFICO - 60h - Conceituação de controle bibliográfico. Visão geral dos 
processos e técnicas de controle bibliográfico. Principais centros de registro e controle bibliográfico. 
Catalogação centralizada, cooperativa e na fonte. Automação e registros bibliográficos. 

CULTURA BRASILEIRA - 60h - Cultura: os vários conceitos de cultura. Os elementos universais da 
cultura. Tendências do processo sócio-histórico-cultural brasileiro: período colonial (influência dos 
portugueses, indígenas e negros) Império. Republicano (tendências culturais e a renovação 
modernista). A cultura de massas. 

DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVÍSTICA - 60h - Conceito de documento. Identificação de 
documentos. Leitura de documentos. Documentação audiovisual. Organização do centro de 
documentação. Sistemas do centro de documentação.  Conservação de documentos. Arquivística e 
arquivos. Natureza e tipos de arquivos. Planejamento e organização de arquivos administrativos e 
técnicos. Fluxo de informações: levantamento, análise, tabela de temporalidade. Sistemas e métodos 
de arquivamento. Controle de recebimento, tramitação e expedição de documentos. Informatização de 
arquivos. 

EDITORAÇÃO - 60h - Planejamento editorial Direito Autoral. Movimento editorial no Brasil: 
situação do escritor e do livro. Invasão cultural: traduções e importações. Agentes promotores do livro: 
INL, CBL, FNLLIJ, FAE, etc. Processo gráfico: composição, correção, montagem, impressão, 
acabamento. Política editorial brasileira. Editoração eletrônica. 

ELEMENTOS DE ESTATÍSTICA - 60h - Métodos estatísticos. Conceitos fundamentais de 
Estatística. Amostragem. Tratamento de dados. Teoria da probabilidade. Teste de Hipóteses. Testes 
não paramétricos. Estatística para biblioteca. Bibliometria. 
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ESPANHOL INSTRUMENTAL - 120h - Conceitos e fundamentos de espanhol técnico. Tradução e 
contexto. Análise contrastiva do espanhol e do português. Terminologia técnica. Estudo semântico de 
palavras e frases. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - 160h - Estágio supervisionado com orientação do bibliotecário. 
Ênfase em bibliotecas escolares e públicas. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 150h - Estágio supervisionado com orientação do bibliotecário. 
Ênfase em bibliotecas universitárias e especializadas. 

ESTUDO DE USUÁRIO - 60h - Estudo de comunidade e das suas necessidades de informação. 
Classificação de estudos de necessidade e usos de Informação. Métodos e Metodologia de estudos de 
usuários. Caracterização e comportamento de usuário. Histórico de estudos da comunidade. 

ÉTICA PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO - 60h - Ética: objeto, campo e definição. Relações e 
diferenças entre ética e moral. Valores. Definição e valores morais e não morais. O individual e o 
coletivo na moral. A ética nas relações sociais e profissionais. Questões éticas da profissão do 
bibliotecário. Códigos éticos da profissão bibliotecária. Legislação da profissão. Entidades de Classes.  

FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO - 60h - Classificação das transações governamentais. 
Estudo dos princípios orçamentários. Principais fases do processo orçamentário. Técnicas de 
elaboração de orçamento programa. Sistema de controle de administração financeira e orçamentária. 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACERVOS - 60h - Visão crítica do processo de 
desenvolvimento de coleções. Política para o desenvolvimento de coleções. Métodos de avaliação de 
coleções. Descartes. Seleção de livros. Estratégias e legislação para aquisição. 

FUNDAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - 60h - Teoria da comunicação. Processo de Comunicação. 
Comunicação e seu inter-relacionamento em ciências afins. Semiótica da comunicação. 

FUNDAMENTOS EM BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO - 60h - Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação: as componentes de 
uma profissão. Correlação entre função documentária e o currículo de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. Perspectivas atuais e futuras da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Destaque da Biblioteconomia e Ciência da Informação no universo dos conhecimentos e no contexto 
da sociedade da informação. A Biblioteconomia e a Ciência da Informação no cenário nacional e 
internacional. 

GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO - 60h - Teoria geral da administração. Teoria 
Organizacional. Teoria de sistemas. Técnicas modernas de gestão. Gestão de unidades e serviços de 
informação. Formulação de projetos de informação.  Gestão de recursos humanos. Gestão financeira. 
Gestão de espaço físico. Mensuração e avaliação de serviços e unidades de informação. 

HISTÓRIA DO BRASIL I 60h - Período Colonial, considera e analisa as relações metrópole e 
colônia, o entendimento e reflexão das bases econômicas, jurídicas e sociais e a organização do 
trabalho escravo e livre. Trata ainda da crise do Antigo Sistema Colonial. 

HISTÓRIA DO BRASIL II - 120h - Brasil Monárquico. Regência 1 e 2. Reinado 1822-1889. 
Aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais da implantação e decadência do Império e 
Proclamação da República. República Velha - Estado e Sociedade. A economia cafeeira. Relações de 
dominação no meio rural. Processo de industrialização. Os grupos oligárquicos e o processo político. 

HISTÓRIA DO BRASIL III - 120h - Considera e analisa estudo de sociedade brasileira a partir de 
1937, tomando como referencias: o Estado Novo, O Populismo e a instalação do Estado Autoritário. 

HISTÓRIA DOS REGISTROS DE INFORMAÇÃO E TRANSMISSÃO CULTURAL - 60h - Estudo 
da evolução da literatura ocidental. Evolução de conceitos de biblioteca. Origem e evolução da escrita. 
Aparecimento do papel. Geografia do livro. Tipos de registros do conhecimento. Livros e biblioteca 
no Brasil colonial. 

HISTÓRIA MEDIEVAL - 120h - Alta Idade Média. Transição do escravismo para o modo de 
produção feudal (civilizações bizantina e mulçumanas), as cruzadas, as transformações político-
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econômicas e sócio-culturais processadas na Europa Ocidental (séc. XI ao XIII) e Baixa Idade Média 
(séc. XIV a meados do séc. XVI). 

INDEXAÇÃO - 60h - Estrutura das linguagens de indexação. Subsídios interdisciplinares para a 
análise da informação: lingüística, semântica, semiótica, terminologia e lógica.  Metodologia da 
indexação e da análise temáticas. Sistemas de indexação. Indexação automática. Linguagens 
documentárias. Elaboração de resumos para fins documentários. 

INFORMAÇÃO E SOCIEDADE - 60h - Informação como componente histórico-social. A 
informação na sociedade pós-industrial. Estrutura da informação numa sociedade de massa. 
Informação, sociedade e cidadania. O papel das bibliotecas. 

INFORMAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 60h - Políticas nacionais de 
informação e a questão nacional. Tecnologia de informação e desenvolvimento regional. Processo 
efetivo da transferência da Informação. O contexto Social da região centro-oeste: aspectos econômicos 
e políticos. O papel das bibliotecas e dos centros de informação na região. 

INFORMÁTICA DOCUMENTÁRIA - 60h - Tecnologias da informação: estruturas de dados, 
tecnologias de disseminação, recursos para a conectividade (redes, MODEN). Recuperação de 
informações: linguagens de recuperação, acesso em linha, acesso em CD-ROM, Automação de 
bibliotecas e serviços de informação: tipos de automação, projetos de automação. 

INGLÊS INSTRUMENTAL - 60h - Técnicas de leitura. Tradução e contexto. Estudo semântico de 
palavras e frases. Terminologia técnica em biblioteconomia e ciência da informação. 

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO - 60h - Conceito e evolução da administração. Estudo das 
funções básicas da administração. Estudo dos principais aspectos estruturais e funcionais das 
organizações e seu desenvolvimento. Evolução histórica das teorias administrativas. Alcances e 
limites da teoria geral da administração. Desenvolvimento histórico de processo burocrático. 
Perspectivas da teoria administrativa. 

INTRODUÇÃO À EPISTEMOLOGIA DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - 60h -  Introdução ao 
pensamento epistemológico. Edificação estrutural das disciplinas das Ciências Sociais e sua 
modificação. Ciências interdisciplinaridade e paradigma dominante. Ciência da informação como uma 
das novas designações do paradigma vigente. Questões contemporâneas do conhecimento e da 
cientificidade. 

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA - 60h - Definição de filosofia: a origem do termo e o 
desenvolvimento do conhecimento mítico para o conhecimento científico. Demarcação do objeto de 
filosofia e sua localização no campo das ciências: ciências humanas x ciências naturais, o problema da 
fundamentação nas ciências humanas. História da filosofia: uma pequena abordagem das principais 
correntes filosóficas. 

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA - 60h - Funcionamento do computador. Sistema operacional 
(MS-DOS). Editores de texto. Planilhas eletrônicas. Banco de dados. Sistemas por computador. 

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS - 60h - O conceito de história. Os instrumentos de 
trabalho do historiador. Problema do conhecimento histórico. Tempo e história.  O papel social do 
historiador. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 60h - Linguagem e linguagens, sistemas, norma e fala.  Fundamentação 
lógica e gramatical. Revisão gramatical aplicada à produção textual. Português instrumental: técnicas 
de processamento de textos e leitura. 

LINGÜÍSTICA I - 120h - A ciência lingüística. Conceitos Fundamentais da Lingüística. Os níveis de 
formulação lingüística e os níveis de análise das línguas. Fonologia. Morfologia. 

LINGÜÍSTICA II - 120h - A semântica. A semântica diacrônica. Lógica e semântica. Semântica 
gerativa. A semiótica. História da lingüística. 
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LITERATURA BRASILEIRA I - 120h - A questão da periodização literária. Conceituação de 
literatura brasileira. Primeiras manifestações literárias no Brasil. A literatura jesuítica. O Barroco. O 
Arcadismo. O Pré-Romantismo. O Romantismo no Brasil. 

LITERATURA BRASILEIRA II - 120h - Contextualização do período realista/ naturalista. Estudo 
dos autores e obras realistas e naturalistas. A estética parnasiana. O simbolismo como estilo de época. 

LITERATURA PORTUGUESA I - 120h - Periodização. O Trovadorismo. O Humanismo. O 
classicismo. Barroco. O Arcadismo ou Neo Classicismo. O Romantismo. O Realismo. O Simbolismo. 

LITERATURA PORTUGUESA II - 120h - O modernismo Português. O modernismo em Portugal. A 
Poesia de Fernando Pessoa e seus Heterônimos. O Neo-Realismo. A obra de José Saramago. 

MARKETING BIBLIOTECÁRIO - 60h - Conceitos de marketing. Publicidade e serviços de relações 
públicas. Avanço do marketing para bibliotecas. Marketing dos serviços da biblioteca. 

METODOLOGIA DO ESTUDO - 60h - Metodologia aplicada ao trabalho científico - Método; 
Técnica - práticas de estudo científico. Abordagem teórico-metodológica para a elaboração do trabalho 
acadêmico - Noções sobre o entendimento lógico da linguagem científica.  

NOÇÕES BÁSICAS DE CONTABILIDADE - 60h - Contabilidade. Patrimônio. Provas jurídicas. 
Processos de escrituração. Técnica contábil. Variações patrimoniais. Relatórios contábeis básicos. 
Contas retificadoras. Provisões e reservas. Apuração do resultado nas empresas. 

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO - 60h - Noções de direito. Direito constitucional. Direito civil. 
Direito comercial. Direito administrativo. Noções de legislação comercial. Contrato. Títulos de 
crédito. Títulos mercantis. 

ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECAS - 60h - Aplicação dos princípios de 
administração científica à biblioteca. Estrutura e organização de funções. Coordenação, controle e 
avaliação. Custos de serviços. Rotina de serviço. 

PESQUISA EM BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - 60h - Métodos científicos 
de investigação. A aplicação da pesquisa científica à biblioteconomia e documentação. Tipos de 
Pesquisa. Projeto de Pesquisa. Coleta e análise de dados. Hipóteses. Variáveis. 

PLANEJAMENTO BIBLIOTECÁRIO - 60h - Planejamento: objetivo, antecedentes, processo e 
situação atual. Tipos de planejamento. Planejamento de redes e sistemas de bibliotecas. Elaboração de 
projetos sociais. Planos nacionais e regionais para o desenvolvimento da biblioteconomia e das 
bibliotecas. 

PSICOLOGIA NA BIBLIOTECONOMIA - 60h - Conceitos básicos de psicologia. O comportamento 
humano e a interação social. A motivação e sua influência nas relações humanas. Contribuições da 
psicologia para análise do perfil do usuário. 

RECURSOS INFORMACIONAIS - 60h - Estudo da natureza e estrutura da bibliografia: seu 
desenvolvimento histórico e o papel do bibliotecário como bibliógrafo. Classificação e avaliação de 
bibliografia. Normas da ABNT para documentação. Estudo das principais fontes bibliográficas. 
Elaboração e levantamentos bibliográficos. Bases de dados nacionais e estrangeiras. 

REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA I - 60h - Catalogação: conceito, objetivos, evolução histórica, 
panorama atual, sistemas informatizados. Da catalogação à descrição bibliográfica. Códigos de 
catalogação (CCAA/AACR2). Regras para descrição. História e evolução da representação descritiva. 

REPRESENTAÇÃO DESCRITIVA II - 90h - O documento e sua representação. Remissivas, 
apêndices e índices. Formas de cabeçalhos para nomes geográficos. Cabeçalhos para entidades 
coletivas. Descrição bibliográfica de publicações seriadas e materiais seriados. Catalogação 
cooperativa. Projeto MARC. Projeto CALCO. Práticas de catalogação. 

REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA I - 90h - Conceitos sobre classificação. A classificação como 
processo intelectual. As origens da classificação bibliográfica. Sistemas de classificação: Classificação 
Decimal de Dewey, Tabela de Cutter e Classificação de Ranganathan. Práticas de classificação. 
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REPRESENTAÇÃO TEMÁTICA II - 90h - Classificação Decimal Universal: origem, evolução, 
edições, estrutura, notação e índice. Tabelas principais, auxiliares comuns: sinais e subdivisões. 
Auxiliares especiais. Catálogo sistemático. Sistema de classificação facetada. Práticas de classificação. 

SEMINÁRIOS SOBRE LEITURA - 60h - Discutir aspectos teóricos sobre leitura. Formação de 
leitores. Políticas de leitura. Ensino e promoção da leitura. Literatura infanto-juvenil. Metodologia do 
ensino da leitura. 

SERVIÇOS DE REFERÊNCIA - 60h - Diferenciação entre serviços e produtos. Perfis de usuários. A 
indústria da informação: geração, produção e comercialização de documentos, fontes e serviços de 
informação. Serviços de provisão e acesso.  Utilização de bancos e bases de dados nacionais e 
estrangeiros. Fontes de referência. A entrevista de referência. 

TCC (TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO) - 60h - Elaboração de projetos de pesquisas em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação (BCI). Diretrizes para elaboração de monografia em 
Biblioteconomia e Documentação. Relatório de pesquisa e Apresentação formal de trabalhos de 
conclusão de curso. Artigos Científicos. 

TEORIA GERAL DA CONTABILIDADE - 60h - Avaliação de ativos. Teoria da contabilidade. 
Estrutura conceitual básica da contabilidade. Horizontes da contabilidade. Administração do capital de 
giro. Análise completa da rentabilidade. Diagnóstico econômico financeiro e análise de tendência do 
equilíbrio. Consolidação de demonstrações contábeis. Conservação de demonstrações financeiras em 
moeda estrangeira. Equivalência patrimonial. 

TÓPICOS ESPECIAIS EM BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - 60h - Discutir 
aspectos teóricos sobre Comunicação. As tendências da informação para o próximo milênio: avanços 
dos computadores, as tecnologias multimídias, tecnologias de telecomunicações, Internet, design de 
grandes edifícios de bibliotecas, as infovias, inteligência econômica, direito autoral na era eletrônica e 
cooperação e assistências internacionais. 

 

Estágio Supervisionado 

 O estágio obrigatório e não-obrigatório é regido pelo Regulamento dos Estágios do Curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal de Mato Grosso (APÊNDICE C). funcionando como 
elemento de interação do acadêmico com sua área profissional, na medida em que associa a teoria a 
prática, de forma sistemática e permanente.  Seu objetivo é dar ao aluno uma visão geral e específica 
da formação e do exercício da profissão, possibilitando a prática de solução de problemas e reflexão 
em torno do comportamento do futuro Bibliotecário, face às exigências que a sociedade faz do seu 
desempenho técnico e social. 

Estrutura Básica de Desenvolvimento do Estágio Obrigatório 

A estrutura básica de desenvolvimento do estágio obrigatório é a seguinte: 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I : BIBLIOTECA PÚBLICA E BIBLIOTECA ESCOLAR 
MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III 
Teórico Estágio em Campo Relatório Final 
15 horas Biblioteca Pública 65 horas  
15 horas Biblioteca Escolar 65 horas  

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II : BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E BIBLIOTECA 
ESPECIALIZADA 
MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III 
Teórico Estágio em Campo Relatório Final 
15 horas Biblioteca Universitária 60 horas  
15 horas Biblioteca Especializada 60 horas  
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MÓDULO I: Teórico 

Propiciar ao aluno o contato com o escopo teórico do campo de estágio em  execução, possibilitando a 
familiarização com as ferramentas teóricas disponíveis e possíveis para o processamento técnico, 
recuperação da informação, bem como, marketing de serviços, uso criativo dos materiais existentes na 
biblioteca, no qual o discente trabalhará dentro de uma visão cognitiva do conhecimento adquirido. 

 

MÓDULO II: Estágio em Campo 

Objetiva oportunizar ao aluno a realização de atividades práticas em situações reais de trabalho, 
enquanto componente da formação profissional que envolve o desenvolvimento tanto da competência 
técnico-científica quanto do compromisso político-social. 

 

MÓDULO III: Relatório Final 

O relatório final caracteriza-se como a demonstração descritiva da aplicação prática vivenciada nos 
estágios, dos conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, com suas devidas indicações 
referenciadas. 

 

As Atividades Complementares 

Segundo as Diretrizes Curriculares do MEC, o currículo do Curso de Graduação em Biblioteconomia 
compõe-se de atividades complementares de ensino, pesquisa, extensão e estágio, definidas no seu 
currículo pleno, em consonância com o dispostos no Parecer CNE/CES nº492, de 3 de abril de 2001. 

As atividades complementares nos cursos de Biblioteconomia têm por objetivo contribuir para a 
flexibilização do currículo pleno do Curso e propiciar aos seus alunos a possibilidade do 
aperfeiçoamento temático profissional e interdisciplinar.  

As atividades complementares para fins de currículo podem ser: 

Atividades Carga Horária 

I - projetos e programas de pesquisa; 

II - atividades em programas e projetos de extensão 

III - eventos técnicos científicos (seminários, simpósios, conferências, congressos, 
jornadas, visitas técnicas e outros da mesma natureza); 

IV - monitorias em disciplinas de curso; 

V - aproveitamento em disciplinas que não integram o currículo do curso ou de outro 
curso. 

125h 
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ANEXO B – RESOLUÇÃO CONSEPE Nº. 49, de 20 de junho de 2008 

 
 
RESOLUÇÃO CONSEPE  N.º 49, DE 20 DE JUNHO DE 2008 
Dispõe sobre  ampliação de vagas nos cursos de graudação da UFMT. 
 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO o que consta no Processo n.º 23108.021288/08-6;  
 
CONSIDERANDO a decisão do plenário em sessão realizada no dia 20 de junho de 2008; 
 
 
R E  S  O  L  V  E  : 
 
Artigo 1º - Aprovar a ampliação de mais 271 vagas nos cursos de graduação ofertados nos campi de 
Cuiabá, Rondonópolis, Médio Araguaia, conforme quadro anexo. 
 
Artigo 2º. Esta Resolução entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em Cuiabá, 20 de 
junho de 2008. 
 
 
 
 
Elias Alves de Andrade 
Presidente em exercício do CONSEPE 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 49/2008 
 
Campus de Cuiabá 

Curso Vagas Turno 

Agronomia 
1º período: 5 
2º período: 5 

Integral 
Integral 

Ciências Econômicas 1º período: 10 Matutino 
Ciências Econômicas 2º período: 10 Noturno 
Direito 1º período 3 Matutino 
Direito 1º período: 3 Noturno 

Enfermagem 
1º período: 5 
2º período: 5 

Integral 
Integral 

Engenharia Florestal 1º período: 5 Integral 
Engenharia Florestal 2º período: 5 Integral 
Geografia – bacharelado 1º período: 10 Matutino 
Geografia – licenciatura 2º período: 10 Noturno 
Letras Português/Francês e Literaturas 1º período: 5 Noturno 
Letras Português/Inglês e Literaturas 1º período: 5 Noturno 
Letras Português e literatura 1º período: 5 Matutino 
Letras Português/Espanhol e literaturas 1º período: 5 Matutino 
Medicina 2º período: 40 Integral 

Medicina Veterinária 
1º período: 3 
2º período: 3 

Integral 
Integral 

Pedagogia 1º período: 5 Matutino 
Pedagogia 1º período: 5 Vespertino 
Total 152  

 
Campus de Rondonópolis 

Curso Vagas Turno 
Biblioteconomia 1.º período: 5 Noturno 
Ciências Contábeis 1.º Período:5 Matutino 
Ciências Contábeis 1.º Período: 5 Noturno 

Engenharia Mecânica  
1.º período: 10 
2.º período: 10 

Integral 
Integral 

Engenharia Agrícola Ambiental 
1.º período: 10 
2.º período: 10 

Integral 
Integral 

História 1.º Período: 5 Noturno 
Letras Português e Literatura da Língua Portuguesa  1.º Período: 5 Vespertino 
Letras Língua Inglesa e Literaturas da Língua Inglesa  1.º Período: 5 Matutino 
Pedagogia  1.º Período: 5 Vespertino 
Total 75  

 
Campus do Médio Araguaia 

Curso Vagas Sistema Acadêmico Turno 
Ciências Biológicas 1.º período: 5 Seriado Anual Noturno 
Ciência da Computação  1.º Período: 5 Seriado Anual Integral(Diurno) 
Educação Física  1.º Período: 3 Seriado Anual Integral 
Enfermagem  1.º Período: 3 Seriado Anual Integral 
Engenharia de Alimentos   1.º Período: 5 Seriado Anual Integral 
Letras  
Hab. Português e Literatura da Língua Portuguesa 

1.º Período: 5 Seriado Anual Noturno 

Farmácia 1.º Período: 3 Seriado Anual Integral 
Física  1.º Período: 5 Seriado Anual Noturno 
Matemática 1.º Período: 5 Seriado Anual Noturno 
Química  1.º Período: 5 Seriado Anual Noturno 
Total 44   
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ANEXO C – RESOLUÇÃO CONSEPE Nº. 106, DE 23  DE OUTUBRO DE 2014 

 

 
RESOLUÇÃO CONSEPE N.o 106, DE 23  DE OUTUBRO DE 2014. 
Dispõe sobre ampliação de vagas nos cursos de graduação da UFMT. 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO o Art. 53º,  da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
 
o disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), aprovado pela Resolução CONSUNI Nº 
15, de 11 de outubro de 2007; 
 
que os Institutos e Faculdades foram consultados e aprovaram a ampliação de vagas; 
 
a necessidade de disponibilizar o quadro de vagas da UFMT para 2015 para o Sistema de Seleção 
Unificada – Sisu, que deve ser efetivado até 30 de outubro de 2014. 
 
o que consta no Processos n.º 23108.046459/14-1 e 130/14-Consepe; 
 
RESOLVE 
 
 
Artigo 1º - Aprovar, ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a ampliação de mais 
412 (quatrocentos e doze) vagas nos cursos de graduação ofertados nos campi de Cuiabá, 
Rondonópolis, Araguaia, Sinop e Várzea Grande, conforme quadro anexo. 
 
Artigo 2º. Esta Resolução entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em Cuiabá, 23 de 
ooutubro de 2014. 
 
 
 
 
Maria Lucia Cavalli Neder  
Presidente do CONSEPE 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO CONSEPE Nº106/2014 
 
 
QUADRO DE AMPLIAÇÃO DE VAGAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - UFMT 
 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

GEOGRAFIA, licenciatura 4 
LETRAS, licenciatura 4 
COMUNICAÇÃO SOCIAL-Jornalismo, bacharelado 4 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA, licenciatura 5 
 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ 
 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

PEDAGOGIA, licenciatura 10 
PSICOLOGIA, bacharelado 6 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

GEOGRAFIA, licenciatura 3 
SERVIÇO SOCIAL, bacharelado 3 
HISTÓRIA, licenciatura 20 
FILOSOFIA, licenciatura 3 
FILOSOFIA, bacharelado 3 
CIÊNCIAS SOCIAIS, licenciatura 5 
CIÊNCIAS SOCIAIS, bacharelado 5 
 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

ADMINISTRAÇÃO, bacharelado 6 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, bacharelado 6 
 
FACULDADE DE DIREITO 

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

DIREITO, bacharelado 10 
 
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA 
CURSO VAGAS AMPLIADAS 
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AGRONOMIA, bacharelado 6 
ZOOTECNIA, bacharelado 10 
 
FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

ENGENHARIA FLORESTAL, bacharelado 6 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

QUÍMICA, bacharelado 6 
QUÍMICA, licenciatura 10 
GEOLOGIA, bacharelado 3 
MATEMÁTICA, licenciatura 6 
 
FACULDADE DE ARQUITETURA, ENGENHARIA TECNOLOGIA  

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

ENGENHARIA CIVIL, bacharelado 3 
ENGENHARIA ELÉTRICA, bacharelado 4 
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 
bacharelado 

6 

ARQUITETURA E URBANISMO, bacharelado 3 
 
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, licenciatura 3 
 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

EDUCAÇÃO FÍSICA, licenciatura 6 
EDUCAÇÃO FÍSICA, bacharelado 6 
 
INSTITUTO DE FÍSICA  

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

FÍSICA, licenciatura 20 
FÍSICA, bacharelado 20 
 
 
 
 
 
FACULDADE DE ECONOMIA 
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CURSO VAGAS AMPLIADAS 

CIÊNCIAS ECONOMICAS, bacharelado 6 
 
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO  

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, bacharelado 12 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO, bacharelado 12 
 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

CURSO 
VAGAS 

AMPLIADAS 
PEDAGOGIA, licenciatura 3 
LETRAS- Português, licenciatura 3 
LETRAS Inglês, licenciatura 3 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS, bacharelado 6 
BIBLIOTECONOMIA, bacharelado 3 
GEOGRAFIA, licenciatura 10 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS, bacharelado 6 
ADMINISTRAÇÃO, bacharelado 8 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 

CURSO VAGAS AMPLIADAS 

MATEMÁTICA, licenciatura 20 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, licenciatura 3 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, bacharelado 3 
 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E TECNOLOGICAS 

CURSO 
VAGAS 

AMPLIADAS 
ENGENHARIA MECÂNICA, bacharelado 6 
ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL, 
bacharelado 

6 

ZOOTECNIA, bacharelado 6 
 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO SINOP 
 
INSTITUTOS DE CIÊNCIAS NATURAIS, HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO 
VAGAS 

AMPLIADAS 

CIÊNCIAS NAT. E MAT. –QUÍMICA, licenciatura 22 
CIÊNCIAS NAT. E MAT. -FÍSICA, licenciatura 22 
CIÊNCIAS NAT. E MAT-MATEMÁTICA, licenciatura 22 
 
 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE 
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INSTITUTO DE ENGENHARIA 

CURSO 
VAGAS 

AMPLIADAS 
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO, bacharelado 3 
ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, 
bacharelado 

3 

ENGENHARIA DE TRANSPORTE, bacharelado 3 
ENGENHARIA QUÍMICA, bacharelado 3 
ENGENHARIA DE MINAS, bacharelado 3 
 
RESUMO 

CAMPUS VAGAS AMPLIADAS 

Campus Universitário do Araguaia 17 
Campus Universitário de Cuiabá 228 
Campus Universitário de Rondonópolis  86 
Campus Universitário de Sinop 66 
Campus Universitário de Várzea Grande  15 
TOTAL 412 
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ANEXO D – RESOLUÇÃO CONSEPE Nº. 45, DE 24 DE MAIO DE 2010 

 

RESOLUÇÃO CONSEPE N.º 45, DE 24 DE MAIO DE 2010. 
Dispõe sobre inclusão da disciplina Libras nas estruturas curriculares dos cursos de graduação da 
Universidade Federal de Mato Grosso. 
 
O CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 
 
CONSIDERANDO  a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002 e o Decreto n.º 5626, de 22 de dezembro 
de 2005; 
 
 
CONSIDERANDO a decisão do plenário em sessão realizada no dia 24 de maio de 2010; 
 
 
R E S O L V E: 
 
 
Artigo 1º - Autorizar a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação a incluir nas estruturas curriculares dos 
cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso a disciplina LIBRAS. 
 
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 
 
SALA DAS SESSÕES DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, em Cuiabá, 24 de 
maio de 2010. 
 
 
 

Francisco José Dutra Souto 
Presidente em exercício do CONSEPE 

 
 
 
 
 
 
 
 


