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RESUMO 

Uma pesquisa e análise sobre quais são as competências necessárias para desempenhar as 

demandas de um Arquiteto da Informação, relacionando-as com as aptidões aprendidas durante 

a graduação em Biblioteconomia. Universidades da região sul do país terão seus Currículos do 

Curso (de Biblioteconomia, modalidade Presencial) analisados, a fim de listar quais disciplinas 

compreendem informações e lições principais ao Bibliotecário que poderão ser utilizadas na 

Arquitetura da Informação, norteando o profissional que deseja seguir especializando-se nesta 

tendência de mercado. Ao todo foram analisadas seis universidades da região e um total de 

duzentas e quarenta e uma disciplinas. Durante a análise, foram encontradas cento e quatro 

matérias que compreendem alguma nuance necessária ou interessante ao futuro Arquiteto da 

Informação. O motivo de cada disciplina ter sido escolhida está descrito, junto à cada instituição 

a qual pertence. 
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ABSTRACT 

A research and analysis about which are the necessary competences to perform the demands of 

an Information Architect, making a relation with the aptitudes learned during graduating at 

Librarianship. Universities of the south region of the country had their Curriculum of the Course 

(of Librarianship, face-to-face modality) analyzed, to list which teachings comprehend major 

information and lessons of the Librarian that may be used at the Information Architecture, 

guiding professionals who craves to specialize at this tendency market. Six universities of the 

south region were analyzed all together and a total of two hundred and forty one subjects were 

found. During the analysis, a hundred and four subjects were found that comprise any necessary 

nuance or interest to the future Information Architect. The motives of the choosing of every 

subject is written, as well as every institution it belongs. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

O final da vida acadêmica é, para muitos, o início da vida adulta. Para os graduandos de 

Biblioteconomia não é diferente, a situação acaba por imprimir algumas dúvidas benéficas à 

mente dos formandos: qual será o melhor caminho a seguir? Serei um bom bibliotecário 

escolar? Vou trabalhar em Bibliotecas ou existe outra forma de desempenhar as atividades que 

aprendi durante a minha graduação? 

Segundo ANNA e PEREIRA (2004, p. 163) é um erro crer que o bibliotecário está 

restringido às demandas dos serviços de biblioteca, ele poderá atuar em outros ramos culturais 

como gestor ou ainda em ambientes web (mais tecnológicos). Se a aspiração do formando é a 

de trabalhar em ambientes não tradicionais, ele poderá competir por vagas em empresas de 

Tecnologia da Informação após um período de especializações. 

As empresas de Tecnologia da Informação (startups, empresas de programação de 

aplicativos e softwares, etc.) estão expandindo. Avançando em tamanho e números. É estimado 

que gerem o equivalente a 15,8 bilhões de reais (anuais) somente em Santa Catarina (de acordo 

com o Tech Report de 2019 da ACATE - Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia), 

concentrando-se - no estado - na Grande Florianópolis. 

Embora estas empresas necessitam de muitos programadores, engenheiros de dados e 

outros profissionais que irão trabalhar para construir os seus produtos, já é percebida uma 

utilização homogênea de profissionais de outras áreas para auxiliar na concepção e definição 

do que será produzido. A tecnologia, que está cada vez mais humanizada, acaba por necessitar 

da subjetividade e do cruzamento de dados para oferecer produtos e resultados mais precisos, 

complexos, semânticos e naturais aos usuários. Uma das profissões que pretende auxiliar nestes 

anseios é o Arquiteto da Informação. E um dos meios de alcançar esta especialidade é através 

da Biblioteconomia. 

A Arquitetura da Informação surgiu para moldar a torrente de informações dispostas na 

internet - de forma desordenada - em suportes, disposições e formas que sejam mais amigáveis 

e inteligíveis aos usuários. Se hoje os sites, páginas, redes sociais, buscadores, e-mails e todos 

os outros meios de comunicação e obtenção de informação da internet possuem uma interface 

de fácil utilização, pense que há - por detrás - um profissional que possui algumas 

especializações que o norteiam para atingir o objetivo. 

O presente artigo lista habilidades de um Arquiteto da Informação, analisando-as e 

aproximando-as às habilidades de um Bibliotecário. Universidades do Sul do Brasil, que 

ofertam a Biblioteconomia como Graduação Presencial, tiveram seus Currículos de Curso 



 

analisados. As disciplinas que foram elencadas como subsidiárias das habilidades de um 

Arquiteto da Informação foram listadas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 BIBLIOTECONOMIA 

 

ORTEGA (2004, p. 2) conta que os primeiros indícios de uma biblioteca rudimentar 

datam de 3000 a.C. na região da Síria. Tábuas de barro com escritas antigas foram enfileiradas 

em uma estante, de acordo com os seus assuntos. Através dos séculos, as bibliotecas foram 

moldadas às civilizações que dela necessitavam, sofrendo alterações de categorização e 

tamanho. O acesso à Informação sempre foi sinônimo de poder. Hoje, as Bibliotecas são alvo 

de especulações pessimistas, onde é dito que não irão permanecer existentes por muito tempo 

(ANNA e PEREIRA, 2004, pg 1). Prefiro por não opinar se o contexto tradicional da mão de 

obra do bibliotecário deixará de ser uma realidade, porém o profissional de Biblioteconomia 

(no seu cerne) é um "processador e 'filtrador' da informação, buscando melhorar a qualidade 

[da informação] para as demandas por pesquisa apresentadas pelos usuários/clientes.". 

(SANTOS, 2016 apud VALENTIM, 2011, pg. 19). 

Organizar, disseminar e prover/garantir o acesso à informação em fontes de informação 

confiáveis são pressupostos ensinados durante a graduação (através do ensino da Indexação, 

Catalogação e Classificação), que norteiam o graduando de Biblioteconomia, de diversas 

universidades, a estarem aptos para trabalharem com o processamento técnico de uma 

Biblioteca tradicional: “[...] o bibliotecário é o profissional capaz de contribuir no processo de 

produção, adequação e gerenciamento de serviços informacionais que promovam a usabilidade, 

a acessibilidade e atendam as demandas dos usuários do sistema.” (SANTOS, SILVA, 2011, 

pg. 6). Porém, estes conceitos podem (e devem) ser utilizados para auxiliar na obtenção e 

organização das informações em outros meios senão o do de contexto tradicional. Este saber 

nos direciona a pensar que, buscando atender o mercado de trabalho de tendências, o 

profissional da informação pode ser/é capaz de subdividir a sua instrução, criando 

“especificidades difíceis de serem limitadas” (VALENTIM, 2000, pg. 136), promovendo o 

surgimento de especializações como o da Arquitetura da Informação, da Ciência da Informação, 

de profissionais de UX e UI Design, de Curadores e assim por diante. VALENTIM (2000, pg. 

136) alerta, porém, que a subdivisão levará à extinção da mão de obra de Bibliotecários, 



 

Museólogos e Arquivologistas - por não criarem (em si) novas profissões, mas sim meios de 

atender demandas sazonais. 

 

2.2 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 

 

Embora o termo "Arquitetura da Informação" seja datado desde antes do nascimento da 

internet moderna, foi somente após 1990 que ele começou a ser utilizado para referir-se a o 

trabalho que um profissional da informação pode desempenhar. "Em meados da década de 

1970, o arquiteto desenhista gráfico norte americano Richard Saul Wurman cunhou a expressão 

Information of Architecture" (PAIVA, 2012, pg. 4) para tratar, principalmente, da informação 

que ele mesmo havia coletado da interação entre os usuários e os espaços arquitetônicos que 

eles utilizavam. A Arquitetura da Informação pós década de 1990, pela sua natureza intangível 

e de difícil definição definitiva e satisfatória (ALVAREZ, 2016, pg. 36), passa a ser notada 

“somente quando não está funcionando.” (MORVILLE e ROSENFELD 2001, pg. 13, tradução 

nossa). Os usuários, quando deparados com um site bem construído através de uma boa 

arquitetura da informação, “acabam por atribuir o seu sucesso à outras coisas, como um design 

gráfico de alta-qualidade ou um sistema de buscas bem construído” (MORVILLE e 

ROSENFELD, 2001, pg. 13, tradução nossa). 

Por ser uma prática bastante conceitual com desdobramentos subjetivos (onde cada 

pessoa irá interagir e avaliar à sua forma), é difícil mostrar resultados práticos da Arquitetura 

da Informação para fins de retorno de investimento (MORVILLE e ROSENFELD, 2001, 

pg.14). Uma aproximação sutil é mais indicada, oferecendo a perspectiva do quanto você irá 

frustrar seus usuários ao não possuir uma solução parecida àquelas pregadas pela arquitetura da 

informação nos seus serviços (MORVILLE e ROSENFELD, 2001, pg. 14), o que poderá 

acarretar no distanciamento e recusa de um potencial usuário. 

O arquiteto da informação deverá ser capaz de ter duas visões sobre o web site que irá 

cinzelar: a perspectiva e o entendimento de um funcionário sênior que será capaz de analisar e 

categorizar informações empresariais, tendo o poder executivo de tomar decisões pela empresa 

ou produto (insider) (MORVILLE e ROSENFELD, 2001, pg. 15); e a perspectiva de um 

possível usuário (que não está envolvido na concepção dos produtos, web sites ou aplicativos 

da empresa) que será utilizada para teorizar quais serão as rotinas e necessidades do próprio 

usuário (outsider) (MORVILLE e ROSENFELD, 2001, pg. 15). “De maneira sucinta, a 

arquitetura da informação é sobre entender e transmitir o quadro geral de um web site” 



 

(MORVILLE e ROSENFELD, 2001,pg. 15, tradução nossa), além de podermos utilizar os seus 

preceitos para a construção de aplicativos e programas. 

MORVILLE e ROSENFELD (2001, pg. 16), listam que profissionais das áreas de 

Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia de Usabilidade, Ciências da Computação 

e Ciências da Informação/Biblioteconomia possuem habilidades que estarão qualificadas ao 

desempenho da Arquitetura da Informação. Detenho-me em detalhar as que são pertinentes às 

Biblioteconomia/Ciências da Informação por ser o tema aqui disposto. Ademais, recomendo 

fortemente que as obras destes autores sejam buscadas e lidas caso o leitor possua o interesse 

de saber maiores detalhes na concepção e história da Arquitetura da Informação. 

RESMINI e ROSATI (2011, pg. 32, tradução nossa), que são outros dois autores muito 

influentes da área, apontam três características "[...] adotadas pelo Instituto de Arquitetura da 

Informação" que pretendem defini-la: 

 

1. O design estrutural dos ambientes compartilhados de informação 

2. A arte e ciência de organizar e rotular web sites, intranets, comunidades online e 

softwares para comportar a sua usabilidade e encontrabilidade 

3 Uma comunidade praticante emergente focada em trazer princípios de design e 

arquitetura para o panorama digital [Tradução nossa] 

 

Suas definições na obra “Pervasive Information Architecture” (Informação da 

Arquitetura Penetrante, tradução nossa) corroboram o que já havia sido falado por MORVILLE 

e ROSENFELD, porém desdobrando e acrescentando outras características (de onde poderá ser 

aplicado) para a definição e uso da Arquitetura da Informação em sites e outros meios.  

 

As definições [acima dispostas] foram amplamente comentadas, dissecadas, e até 

abertamente criticadas, mas concordamos com o seu princípio básico: que a AI 

[Arquitetura da Informação] como prática e disciplina tem mais a oferecer que a 

simples arte de rotular e organizar conteúdos online e que [ela] está evoluindo. 

[Tradução nossa] 

 

Os autores apontam (com maior ênfase se comparados à MORVILLE e ROSENFELD) 

que a Arquitetura da Informação está evoluindo e sendo adaptada às necessidades 

informacionais das pessoas/usuários, ainda mais porque os “Usuários foram tornando-se 

produtores, dispositivos estavam surgindo/em movimento, e novos problemas precisavam ser 

resolvidos.” (RESMINI e ROSATI, 2011, pg. 33, tradução nossa). 

 

 

 



 

2.3 O BIBLIOTECÁRIO COMO ARQUITETO DA INFORMAÇÃO 

  

O Arquiteto da Informação deve possuir a habilidade de verificar as informações e 

estruturas (de informação) como um insider (como um integrante da 

empresa/companhia/instituição) e outsider (como um usuário que não participou da concepção 

do produto/informação). Deve ser capaz de teorizar quais serão as interações dos usuários com 

o ambiente que está desenvolvendo, organizando (a informação per se e também no seu 

fenótipo) e promovendo um acesso facilitado à ela, catalogando-a e rotulando-a dentro dos seus 

sistemas de suporte (web sites, programas e aplicativos). O quadro a seguir irá elucidar estas 

habilidades: 

 

Quadro 1 - Habilidades encontradas para um Arquiteto da Informação 

 

 

 

 

 

 

Habilidades relevantes ao 

Arquiteto da Informação, 

encontradas durante a pesquisa 

bibliográfica e documental 

Capacidade de organizar a informação 

Capacidade de prover acesso facilitado à informação 

Capacidade de rotular a informação 

Capacidade de pensar como um usuário/cliente 

Capacidade de pensar/ver o produto/informação/web 

site como alguém que o concebeu 

Capacidade de transformar a informação/produto/web 

site aplicando formas e significados mais atrativos ao 

usuário/cliente 

Capacidade de diálogo e comunicação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

A Arquitetura da Informação é uma profissão vertente de outras profissões citadas por 

MORVILLE e ROSENFELD nos parágrafos acima. Engenheiros, profissionais que lidam com 

propaganda ou programação (de softwares), além de outros que foram citados, são profissionais 

instruídos em campos-chave que suplementam o desempenho de todas as demandas da 

Arquitetura da Informação. Para a Biblioteconomia, MORVILLE e ROSENFELD (2001, pg. 

16, tradução nossa) dizem que "[...] descobriram que as suas experiências em ciências da 

informação e biblioteconomia provaram ser muito úteis para lidar com as relações entre as 

páginas e outros elementos que compõe um web site.". “Por definição, bibliotecários lidam com 



 

a organização e acesso à informação dentro de sistemas de informação e são treinados para 

trabalhar com tecnologias de procura, navegação e indexação da informação.” (MORVILLE e 

ROSENFELD, 2001, pg. 16, tradução nossa), o que aproxima o saber do Bibliotecário da 

essência das questões que a Arquitetura da Informação tenciona redarguir. 

Outros autores como RESMINI e ROSATI (além de MORVILLE e ROSENFELD) 

também trazem informações preciosas ao utilizarem alguns termos que são do universo 

bibliotecário (como catalogação, indexação, organização, taxonomia) enquanto teorizam e 

categorizam os saberes da Arquitetura da Informação. Dessa forma, podemos aproximar ainda 

mais ambos domínios de uma forma mais clara e necessária. MORVILLE e ROSENFELD 

(2001, pg. 18) ainda detalham a importância da comunicação durante a construção, implantação 

e implementação da Arquitetura da Informação. Porém ressalta que “Isso é desafiador, uma vez 

que [...] ‘ela’ [a Arquitetura da Informação] é altamente abstrata e intangível.” (MORVILLE e 

ROSENFELD, 2001, pg.18, tradução nossa). 

Em conclusão (e de forma resumida), o profissional Bibliotecário e o Arquiteto da 

Informação possuem noções de organização da informação (através da catalogação, indexação 

e classificação) em comum, trabalhando com tecnologias que podem auxiliar o usuário na 

obtenção da informação (bibliotecas/web sites), travando uma batalha para aumentar a 

usabilidade dos suportes que tenciona implementar. Ainda, a importância em saber se 

comunicar (descrita por MORVILLE e ROSENFELD) pode se traduzir como o atendimento 

aos usuários, que é uma demanda básica de um Bibliotecário. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Através de uma busca bibliográfica e documental, encontrou-se habilidades de 

Arquitetos da Informação e Bibliotecários, apontando suas similaridades. Foram listadas as 

universidades do sul do país que ofertam a Biblioteconomia como um curso de graduação 

presencial para, então, mostrar a análise e seleção feita dos Planos de Ensino de cada matéria, 

apontando quais delas lecionam assuntos pertinentes à aquisição das referidas habilidades 

anteriormente encontradas. 

No estado de Santa Catarina, duas universidades ofertam o curso (UFSC [com 49 

disciplinas ao todo, porém com 13 disciplinas analisadas] e UDESC [43 disciplinas ao todo, 

porém com 22 disciplinas analisadas]). 



 

No estado do Rio Grande do Sul, duas universidades ofertam o curso (FURG [40 

disciplinas ao todo, porém com 16 disciplinas analisadas] e UFRGS [31 disciplinas ao todo, 

tendo 17 disciplinas analisadas]). 

No estado do Paraná, três universidades ofertam o curso (UEL [46 disciplinas ao todo, 

tendo 18 disciplinas analisadas], UNISEP [32 disciplinas ao todo, tendo 18 disciplinas 

analisadas] e o Centro Universitário UNIVEL [não foi encontrado o curso no web site da 

instituição]). 

Então, foram encontradas 241 disciplinas ao todo (trazendo uma análise das 104 

disciplinas que são de interesse à Arquitetura da Informação), de 6 universidades. 

A abordagem foi qualitativa pois analisou dados dispostos de forma subjetiva, não 

baseando-se em pesquisas de campo ou quaisquer números, “Visando à compreensão ampla do 

fenômeno que está sendo estudado.” (GODOY, 1995, p. 62). 

 

4 BUSCA, ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 UNIVERSIDADES DO SUL DO BRASIL QUE OFERTAM A BIBLIOTECONOMIA 

 

A modalidade à distância do curso não foi levada em consideração/analisada devido à 

atipicidade e coação imposta pelo período de pandemia. Houve o receio de não conseguir 

explorar e compor o presente artigo em tempo hábil para a entrega, resultando na necessidade 

de delimitar ainda mais o tema. 

Ao efetuar uma busca no sistema E-MEC pelas universidades do sul do país que ofertam 

a Biblioteconomia como graduação presencial, deparo-me com a oferta majoritária de cursos à 

distância. Em Santa Catarina, a graduação presencial permanecerá sendo ofertada (a nível de 

Bacharelado), de forma presencial, nas faculdades Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) e Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), conforme a imagem 

abaixo: 

 



 

Figura 1 - Universidades do estado de Santa Catarina que ofertam o curso de Biblioteconomia 

Fonte: Sistema e-MEC (2020) 

 

Foram analisados os Currículos do Curso das Universidades Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

 

Figura 2 - Universidades do estado do Rio Grande do Sul que ofertam o curso de Biblioteconomia 

Fonte: Sistema e-MEC (2020) 



 

Foram analisados os Currículos do Curso das Universidades Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 

Figura 3 - Universidades do estado do Paraná que ofertam o curso de Biblioteconomia 

Fonte: Sistema e-MEC (2020) 

 

Foram analisados os Currículos do Curso das Universidades Centro Universitário 

Univel, Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Centro Universitário UNISEP (CEUUN). 

Todos os currículos estão dispostos nos ANEXO A, ANEXO B, ANEXO C, ANEXO 

D, ANEXO E e ANEXO F ao final do artigo, para serem consultados – garantindo uma 

uniformidade e persistência nas informações dispostas no Artigo. As disciplinas escolhidas 

estão grifadas. 

No quadro a seguir estarão todas as disciplinas (de cada universidade) que foram 

identificadas como tendo algo que auxilie na aquisição e desenvolvimento das habilidades 

necessárias, encontradas na pesquisa bibliográfica e documental. As ementas de cada disciplina 

grifada serão acessadas para trazer informações precisas quanto à motivação da escolha de cada 

uma. 

 

 

 



 

4.2 ANÁLISE DAS DISCIPLINAS OFERTADAS NAS UNIVERSIDADES DO SUL DO 

BRASIL QUE OFERTAM O CURSO DE BIBLIOTECONOMIA NA MODALIDADE 

PRESENCIAL 

 

O quadro a seguir mostra as disciplinas escolhidas de cada curso analisado, de cada 

instituição escolhida. O que está disposto na coluna "Motivação" é proveniente de uma análise 

cuidadosa, feita ao correlacionar as informações encontradas (dos currículos dos cursos) com 

as habilidades listadas no Quadro 1. Caso a disciplina possuísse indícios de trazer ensinamentos 

que pudessem auxiliar o Bibliotecário em sua jornada na Arquitetura da Informação (na sua 

ementa), ela será/foi escolhida. 

 

Quadro 2 - Universidades do sul do Brasil que ofertam Biblioteconomia e as suas disciplinas que ensinam 

habilidades necessárias para o desempenho da Arquitetura da Informação. 

SANTA CATARINA 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Disciplinas Fase Motivação 

CIN7138 - Introdução à Ciência da 

Informação 

1 Currículo vigente do ano de 2016. 

 

A Universidade dá acesso às ementas do 

curso. 

 

Não foram identificadas disciplinas 

específicas de Arquitetura da Informação 

(ou que possuíssem menções a ela nas 

suas ementas). 

 

As disciplinas aqui descritas demonstram 

possuir ensinamentos que compreenderão 

as habilidades descritas no quadro 

“Habilidades importantes ao 

desempenhar a Arquitetura da 

Informação, encontradas na pesquisa 

bibliográfica e documental”. 

 

Todas compreendem algum viés para 

rotular/tratar/disseminar a informação, 

além de ensinar a fazê-lo de uma forma 

atrativa ao usuário/cliente. 

 

Além disso, disciplinas como a CIN7201 

CIN7139 - Introdução às Tecnologias 

da Informação e Conhecimento 

CIN7201 - Sistemas de Organização do 

Conhecimento 

2 

CIN7205 - Recuperação da Informação 

CIN7306 - Competência Informacional 3 

CIN7406 - Preservação Digital 4 

CIN7407 - Marketing da Informação 

CIN7506 - Representação Descritiva 5 

CIN7507 - Classificação 

CIN7509 - Estudos de Usuários 



 

CIN7605 - Representação Descritiva II 6 ensinam o graduando a se familiarizar 

com computadores, redes e web sites 

voltados à disseminação da informação. 

 

Outras, como a CIN7407, serão capazes 

de aproximar o estudante de 

Biblioteconomia à outro background 

interessante ao desempenho da 

Arquitetura da Informação (descrito por 

Morville e Rosenfeld) que é o Marketing. 

 

E a CIN7703 irá prover noções 

necessárias para aflorar/melhorar a 

capacidade do estudante de comunicar-se 

e de ser assertivo. 

CIN7607 - Indexação 

CIN7703 - Referência e Serviços de 

Informação 

7 

 

Fundação Universidade Do Estado De Santa Catarina (UDESC) 

Disciplinas Fase Motivação 

Biblioteconomia e Ciência da 

Informação 

1 Currículo vigente do ano de 2018. 

 

A Universidade não dá acesso às ementas 

do curso. 

 

Não foram identificadas disciplinas 

específicas de Arquitetura da Informação 

(ou que possuíssem menções a ela nas 

suas ementas). 

 

A análise do currículo do curso ofertado 

pela UDESC também demonstra diversas 

matérias voltadas ao processamento e 

disseminação da informação. Existe, 

também, um atenção em fazer o 

graduando se familiarizar com o ambiente 

digital e web (através de disciplinas como 

o da Cultura Digital da Segunda Fase, ou 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação, que é separada em 

algumas fases). 

 

Também há o ensino do Serviço de 

Referência (para aumentar a capacidade 

Normalização da Documentação I 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação I (TIC I) 

Cultura Digital 2 

Normalização da Documentação II 

Organizações, Sistemas e Métodos 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação I (TIC II) 

Administração de Unidades de 

Informação I 

3 

Fontes de Informação 

Gestão da Informação 



 

Gestão de Projetos de comunicação) e uma disciplina que 

tenciona investigar usuários/clientes, que 

é a Estudos de Usuários e Comunicadores 

da Quinta Fase - que irá auxiliar no 

pensamento crítico de um outsider. 

Representação Temática 

Administração de Unidades de 

Informação II 

4 

Análise Documentária e Indexação 

Modelagem de Informação 

Representação Descritiva I 

Competência em Informação 5 

Estudos de Usuários e Comunicadores 

Representação Descritiva II 

Representação Descritiva III 6 

Serviço de Referência 

Análise e Projeto de Sistemas de 

Informação 

7 

RIO GRANDE DO SUL 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

Disciplinas Fase Motivação 

Fundamentos da Biblioteconomia e 

Ciência da Informação (10188) 

1 Não foi possível recuperar de qual data 

que é o currículo vigente do curso. 

Mesmo após diversas tentativas de 

contato com a Coordenação e Secretaria 

do curso. 

 

A Universidade dá acesso às ementas do 

curso. 

 

Não foram identificadas disciplinas 

específicas de Arquitetura da Informação 

Fontes de Informação I (10573) 

Fundamentos de Representação 

Descritiva (10192) 

2 

Fontes de Informação II (10574) 

Representação Descritiva I (10197) 3 



 

Estudo de Uso e Usuários de 

Informação (10214) 

(ou que possuíssem menções a ela nas 

suas ementas). 

 

Nos dois primeiros períodos, as 

disciplinas grifadas apresentam uma 

perspectiva introdutória sobre assuntos 

como Catalogação e Fontes de 

Informação ao estudante. No terceiro e 

quarto períodos, chamo a atenção às 

matérias de Estudo de Uso e Usuários de 

Informação (10214), (além de constarem 

disciplinas de conhecimento básico à 

obtenção do título de Bibliotecário e que 

são importantes à Arquitetura da 

Informação), onde o estudante aprenderá 

a visualizar as necessidades dos usuários 

que irão utilizar sua Fonte de Informação 

(e, consequentemente, suas Fontes de 

Informação em meios digitais). 

 

Nos quinto e sexto períodos, chamo a 

atenção - também - às disciplinas de 

Análise de Softwares para Unidades e 

Serviços de Informação (10201) (por 

familiarizar o graduando com Softwares 

utilizados na disseminação da 

informação) e Serviço de Referência 

Presencial e à Distância (10213) (onde o 

estudante irá se familiarizar com o 

atendimento e comunicação ao/com o 

usuário, apontado como necessário à 

Arquitetura da Informação). 

 

Os sétimo e oitavo períodos são focados 

somente no encerramento da graduação 

(Estágios e Trabalhos de Conclusão de 

Curso). 

Fundamentos da Organização do 

Conhecimento (10570) 

Organização de Unidades e Serviços de 

Informação (10769) 

Representação Descritiva II (10209) 4 

Sistemas de Classificação: Teoria e 

Prática (10571) 

Análise de Softwares para Unidades e 

Serviços de Informação (10201) 

5 

Serviços de Referência Presencial e à 

Distância (10213) 

Linguagens Documentárias: Teoria e 

Prática (10572) 

Planejamento de Unidades e Serviços de 

Informação (10191) 

6 

Desenvolvimento de Portais para 

Unidades e Serviços de Informação 

(10217) 

Repositórios Digitais (10770) 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Disciplinas Fase Motivação 

BIB03360 - INFORMAÇÃO EM 

REDE - BIB 

1 Currículo vigente do ano de 2019. 

 

Em contato com a Secretaria e 

Coordenação do curso, foi dito que a BIB03353 - INTRODUÇÃO À 

BIBLIOTECONOMIA 



 

BIB03016 - FONTES GERAIS DE 

INFORMAÇÃO 

2 disciplina de Arquitetura da Informação 

foi considerada para ser incluída na 

última atualização do currículo. Porém, 

pela instituição não ter feito a inserção da 

última alteração no sistema, a Arquitetura 

da Informação não faz parte do currículo 

obrigatório atual. 

 

A Universidade não dá acesso às ementas 

do curso. 

 

Foi identificada uma disciplina específica 

de Arquitetura da Informação, que é 

ofertada como disciplina optativa (sem 

fase/ano). 

 

Nas duas primeiras fases, o graduando 

será apresentado à Biblioteconomia. 

Matérias gerais de introdução à 

Biblioteconomia e à Organização da 

Informação serão o alicerce para (nas 

próximas fases) o estudante poder 

aprofundar os seus conhecimentos em 

Catalogação, Indexação e Classificação. 

 

Nos terceiro e quarto períodos, o 

graduando será familiarizado à 

Representação Descritiva (Catalogação) e 

Sistemas de Classificação - que são 

disciplinas que foram destacadas como 

importantes por Morville e Rosenfeld 

(organização da informação, 

acessibilidade da informação, rótulo de 

informação). Chamo a atenção para a 

disciplina de Estudo de Comunidades, 

Públicos e Usuários (BIB03340), onde o 

discente aprenderá a técnicas para 

encontrar e atingir o seu público alvo 

(outra habilidade descrita por Morville e 

Rosenfeld). 

 

Nos quinto e sexto períodos, 

conhecimentos como Sistemas de 

Classificação e Gestão do Conhecimento 

serão aprimorados. Além disso, o aluno 

terá contato com o Marketing em 

Bibliotecas (BIB03342), (também 

descrito por Morville e Rosenfeld como 

um background importante para a 

BIB03361 - INTRODUÇÃO À 

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

BIB03334 - DOCUMENTOS 

DIGITAIS 

3 

BIB03333 - ORGANIZAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO EM 

AMBIENTES DE INFORMAÇÃO 

BIB03336 - REPRESENTAÇÃO 

DESCRITIVA I 

BIB03363 - SISTEMAS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

BIB03340 - ESTUDO DE 

COMUNIDADES, PÚBLICOS E 

USUÁRIOS 

4 

BIB03339 - REPRESENTAÇÃO 

DESCRITIVA II 

BIB03365 - SISTEMAS DE 

CLASSIFICAÇÃO II 

BIB03225 - GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

5 

BIB03088 - SERVIÇO DE 

REFERÊNCIA E INFORMAÇÃO 

BIB03367 - SISTEMAS DE 

CLASSIFICAÇÃO III 

BIB03342 - MARKETING EM 

BIBLIOTECAS 

6 

BIB03368 - SISTEMAS DE 

CLASSIFICAÇÃO IV 

BIB03354 - ARQUITETURA DA 

INFORMAÇÃO 

Sem 

fase 

/ 

Opta

tiva 



 

Arquitetura da Informação), e Serviço de 

Referência e Informação (BIB03088), 

aprendendo a comunicar-se com os seus 

usuários (que também é uma habilidade 

descrita por Morville e Rosenfeld). 

 

Por fim, a Arquitetura da Informação 

(BIB03354) é ofertada como Disciplina 

Optativa aos discentes do curso oferecido 

pela UFRGS. 

Os últimos dois períodos (sétimo e 

oitavo) são exclusivos para estágios e 

Trabalhos de Conclusão de Curso. 

PARANÁ 

Centro Universitário UNIVEL (CEUUN) 

Disciplinas Fase Motivação 

- - Ao entrar no web site do Centro 

Universitário, descubro que a 

Biblioteconomia não é mais oferecida 

como curso de Graduação em nenhuma 

modalidade (Presencial ou À Distância). 

 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 Disciplinas Ano Motivação 

2CIN142 - INTRODUÇÃO À 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

1 Currículo vigente do ano de 2018. 

 

A Universidade dá acesso às ementas do 

curso. 

 

Foi identificada uma disciplina específica 

de Arquitetura da Informação, ofertada de 

forma obrigatória, no terceiro ano. 

 

Como as outras universidades, a UEL 

também utiliza o primeiro ano para 

apresentar a história e contexto do curso 

ao graduando. Disciplinas introdutórias 

de diversos pilares da Biblioteconomia 

são ensinadas (por exemplo, Introdução à 

2CIN145 - PLATAFORMAS 

DIGITAIS APLICADAS À CIÊNCIA 

DA INFORMAÇÃO 

2CIN149 - INTRODUÇÃO À 

CATALOGAÇÃO 

2CIN146 - ORGANIZAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 

2CIN152 - INTRODUÇÃO AOS 

METADADOS 



 

2CIN147 - FONTES GERAIS DE 

INFORMAÇÃO 

Catalogação [2CIN149]). Chamo a 

atenção para as matérias de Comunicação 

e Informação (2NIC010) e Introdução aos 

Metadados (2CIN152) como focos (além 

das gerais, que também são de muita 

valia) por apresentarem, em um, como os 

processos comunicativos foram 

influenciados pela tecnologia e, em outro, 

a utilizar metadados. 

 

No segundo ano, são ofertadas disciplinas 

mais técnicas. Catalogação, Fontes de 

Informação, Comportamento 

Informacional e Vocabulários 

Controlados (Tesauros) são pilares da 

Biblioteconomia (e de interesse à 

Arquitetura da Informação). 

 

No terceiro ano, além de disciplinas cerne 

para a Biblioteconomia, temos a presença 

da Arquitetura da Informação na Web 

(2CIN173) - o que faz a única 

Universidade (da região sul do país que 

oferta a Biblioteconomia) analisada a 

possuir este mercado de tendência na sua 

grade curricular, como um ensino 

obrigatório. 

 

No quarto (e último ano), a disciplina 

Organização do Conhecimento em 

Ambientes Digitais (2CIN178) irá instruir 

o graduando na concepção de sistemas de 

organização da informação, utilizando 

tesauros, taxonomias e ontologias (que 

são materiais de Classificação). Por fim, a 

disciplina Terminologia na Construção de 

Vocabulário Controlado (2CIN180) irá 

mostrar a teoria e a prática na escolha de 

terminologias e organização dos referidos 

tesauros, taxonomias e ontologias. 

2NIC010 - COMUNICAÇÃO E 

INFORMAÇÃO 

2CIN159 - FONTES DE 

INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICAS 

2 

2CIN158 - CATALOGAÇÃO DE 

RECURSOS INFORMACIONAIS 

2CIN155 - COMPORTAMENTO 

INFORMACIONAL 

2CIN162 - VOCABULÁRIOS 

CONTROLADOS 

2CIN170 - INDEXAÇÃO EM 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO 

3 

2CIN171 - COMUNICAÇÃO 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

2CIN173 - ARQUITETURA DA 

INFORMAÇÃO NA WEB 

2CIN165 - COMPETÊNCIA EM 

INFORMAÇÃO 

2CIN172 - PRESERVAÇÃO DIGITAL 

2CIN178 - ORGANIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO EM AMBIENTES 

DIGITAIS 

4 

2CIN180 - TERMINOLOGIA NA 

CONSTRUÇÃO DE VOCABULÁRIO 

CONTROLADO 

 

Centro Universitário UNISEP 

Disciplinas Fase Motivação 

Introdução à Biblioteconomia e à 1 Currículo vigente do ano de 2017. 



 

Ciência da Informação  

A Universidade não dá acesso às ementas 

do curso. 

 

Não foram identificadas disciplinas 

específicas de Arquitetura da Informação 

(ou que possuíssem menções a ela nas 

suas ementas). 

 

No primeiro semestre as disciplinas 

ofertadas são introdutórias. No segundo 

semestres, a disciplina de Informática 

Aplicada à Biblioteconomia I poderá 

informar serviços e softwares de 

disseminação e organização da 

informação ao graduando. Já a de 

Representação Temática I iniciará a 

introdução do discente à Classificação. 

 

No terceiro semestre, são ofertadas 

disciplinas de Representação Descritiva I 

(onde será ministrada a Catalogação) e 

um aprofundamento de duas disciplinas 

dos semestres anteriores: Informática 

Aplicada à Biblioteconomia II e 

Representação Temática II. A 

Classificação, Catalogação e noções de 

softwares e ambiente web são muito 

necessários ao desempenho das demandas 

de Arquitetura da Informação. 

 

No quarto semestre, quase a totalidade 

das disciplinas ofertadas são dignas de 

nota. A disciplina de Estudos de Usuários 

e Necessidades de Informação I, por 

exemplo, contempla o que Morville e 

Rosenfeld pregam (de que o Arquiteto da 

Informação deverá saber pensar como um 

outsider e como um insider, para atender 

as demandas dos usuários da melhor 

forma). Representação Descritiva II é um 

aprofundamento à Catalogação. 

 

No quinto semestre, temos o 

aprofundamento em algumas matérias 

anteriormente ministradas (Análise de 

Informação II, Estudos de Usuários e 

Necessidades de Informação II, Formação 

e Desenvolvimento de Coleções II) e 

Introdução à Informática 

Introdução às Técnicas de Atendimento 

ao Público 

Informática Aplicada à Biblioteconomia 

I 

2 

Representação Temática I 

Informática Aplicada à Biblioteconomia 

II 

3 

Representação Descritiva I 

Representação Temática II 

Análise da Informação I 4 

Estudos de Usuários e Necessidades de 

Informação I 

Formação e Desenvolvimento de 

Coleções I 

Representação Descritiva II 

Análise da Informação II 5 

Estudos de Usuários e Necessidades de 

Informação II 

Fontes e Disseminação da Informação I 

Formação e Desenvolvimento de 

Coleções II 

Fontes e Disseminação da Informação II 6 

Tecnologias de Disseminação da 

Informação 

7 



 

surge uma introdução à uma que ainda 

não foi vista: Fontes e Disseminação da 

Informação I (que irá mostrar meio de 

organizar e disseminar a informação em 

seus suportes). 

 

No sexto semestre, temos o 

aprofundamento da matéria de Fontes e 

Disseminação da Informação II e no 

sétimo semestre temos a disciplina de 

Tecnologias de Disseminação da 

Informação (que possivelmente irá 

entrelaçar a disseminação da informação 

em suportes e meios digitais e de 

ambiente web). 

 

O oitavo e último semestre se reserva à 

disciplinas de encerramento de 

graduação, como o  Estágio Curricular 

Supervisionado II e Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após uma observação cuidadosa das disciplinas ofertadas em cada universidade do sul 

do Brasil (do curso de Biblioteconomia, modalidade Presencial), levando em consideração  as 

fases de dissecção das habilidades de um Arquiteto da Informação e das aptidões aprendidas 

pelo profissional Bibliotecário durante sua graduação (e onde ambas interagem), chega-se à 

conclusão de que a base aprendida no percorrer das fases dos cursos de todas universidades 

contempladas na pesquisa são mais do que o suficiente para nortear quaisquer discentes que 

almejam seguir a carreira na Arquitetura da Informação. O embasamento necessário para este 

posicionamento está descrito na aba de “Motivações” do quadro do item anterior. 

Enquanto o aspirante à Bibliotecário for ensinado a catalogar, indexar e a classificar 

(que são o tripé da profissão), ele estará - indiretamente - aproximando-se da possibilidade de 

promover-se na referida especialização. Ainda, afastando-se da essência da Biblioteconomia 

per se, temos algumas tentativas das universidades de aproximarem os seus alunos da 

Tecnologia da Informação (computadores, sites e softwares), facilitando ainda mais a sua futura 

especialização. É uma pena, porém, que existam somente duas – universidades - que ofertam a 

Arquitetura da Informação como disciplina (uma de forma obrigatória e outra de forma 

optativa), porém a inclusão (mesmo que qualquer) é louvável. As duas instituições que ofertam 



 

a Arquitetura da Informação como disciplina são:  a UEL (Universidade Estadual de Londrina 

– de forma obrigatória – currículo vigente de 2018) e a UFRGS (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – de forma optativa – currículo vigente de 2019). Durante a análise das ementas 

das disciplinas de todas as outras instituições, não foram encontrados traços do ensino da 

Arquitetura da Informação. 

Ainda, disciplinas que ensinam o graduando como trabalhar no setor de Referência irão 

auxiliá-lo a entender e a se comunicar com os usuários da Biblioteca e consequentemente do 

próprio sistema ou web site que ele irá produzir ou implantar como um Arquiteto da 

Informação. Disciplinas de Marketing, Gestão e outras que pregam/ensinam noções de 

encontrabilidade e disseminação da informação também o aproximam e abrem um novo 

caminho ao estudante, que poderá encontrar-se na especialização. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora VALENTIM (2000) tenha nos avisado que a mão de obra dos Bibliotecários 

pode deixar de existir devido à subdivisão imposta por ofícios como o da Arquitetura da 

Informação, temos o poder de escolha em absorvermos outras demandas (sazonais ou não) às 

nossas aptidões como Bibliotecários. Optando por assimilá-las demonstrará nossa força, 

flexibilidade e adaptabilidade perante um mercado de trabalho, que atualmente abraça 

tendências e pune singularidades. 

Foi encontrado que o Bibliotecário é responsável pela organização e disseminação da 

informação (através do ensino de Catalogação/Representação Descritiva, Classificação e 

Indexação), esculpindo-a e acondicionando-a de tal forma que sua 

recuperação/encontrabilidade seja facilitada ao usuário que dela necessite. Já ao Arquiteto da 

Informação, foram atribuídas habilidades como a capacidade de organizar a informação, 

capacidade de prover acesso facilitado à informação, capacidade de rotular a informação, 

capacidade de pensar como um usuário/cliente, capacidade de pensar/ver o 

produto/informação/web site como alguém que o concebeu, capacidade de transformar a 

informação/produto/web site aplicando formas e significados mais atrativos ao usuário/cliente 

e a capacidade de diálogo e comunicação. Todos estes encontrados nas referências analisadas. 

As habilidades de ambos profissionais (aqui descritas) estão intimamente enlaçadas. 

Ao encerrar a busca pelas universidades do sul do Brasil que ofertam a Biblioteconomia 

em modalidade Presencial, fica clara a percepção de que o próprio curso (ofertado por todas as 

instituições) passa por uma reestruturação desde as suas bases. A oferta é dominada pela 



 

modalidade à Distância, e são poucas universidades (cinco ao total) que ainda o possuem em 

seu currículo. Ainda, elas estão se atualizando para abarcar disciplinas que aproximem os 

preceitos tradicionais do ensino com os da Tecnologia da Informação. Porém, ainda assim, 

somente duas universidades (dentre as analisadas) ofertam a Arquitetura da Informação como 

uma disciplina própria (uma de forma obrigatória e outra como optativa). O foco principal ainda 

é a disseminação da informação em um suporte físico. 

Embora exista uma opinião pessoal (de que é interessante à própria Biblioteca e ao corpo 

constituinte desta se aproximar o quanto antes da Tecnologia e de rever a utilização de seu 

próprio espaço). Sim, a Ciência da Informação (como graduação) é uma tentativa de perenizar 

e consolidar todos os esforços que a comunidade empenha em permanecermos relevantes. 

Porém, sempre existirá quem se utiliza da mão de obra menos qualificada para desempenhar 

demandas específicas dos Profissionais da Informação (eles sendo Bibliotecários, 

Arquivologistas, Cientistas da Informação e outros). 

 Tudo o que foi apresentado demonstra que é necessária uma revisão (que já está em 

andamento) da oferta e planos de ensino das universidades listadas. É difícil uma perspectiva 

de melhora significativa à mão de obra tradicional, o que torna a subdivisão (abominada por 

VALENTIM), um refúgio aos profissionais que não almejam retornar à graduação para tentar 

outro título. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANNA, Jorge Santa; PEREIRA, Gleice. Ampliando o Campo de Atuação Bibliotecária: o 

bibliotecário como consultor informacional. Revista Acb: Biblioteconomia em Santa 

Catarina, Florianópolis, v. 19, n. 2, p. 163-173, jul./dez. 2014. Disponível em: 

https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/956/pdf_96. Acesso em: 23 jan. 2020. 

 

ALVAREZ, Edgar Bisset et al . Os Sistemas de Recomendação, Arquitetura da Informação e 

a Encontrabilidade da Informação. Transinformação,  Campinas ,  v. 28, n. 3, p. 275-286, 

Dec.  2016 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

37862016000300275&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 10  ago.  2019. 

 

ALVES, Elder P. Maia. A digitalização do simbólico e o capitalismo cultural-digital: a 

expansão dos serviços culturais-digitais no Brasil. Sociedade e Estado, [s.l.], v. 34, n. 1, 

p.129-157, 6 maio 2019. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0102-6992-

201934010006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69922019000100129&lang=pt. Acesso em: 19 nov. 2019. 

 

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA [ACATE] (Santa 

Catarina). Tech Report 2019: Panorama do setor de tecnologia catarinense. 2019. Disponível 

em: https://7293447a-5635-43a0-9adb-



 

47f0f23fcca5.filesusr.com/ugd/873631_8893325e2f204ffc8e1c5b477c175f1e.pdf. Acesso em: 

18 nov. 2019. 

 

LACERDA, Flavia; LIMA-MARQUES, Mamede. Da necessidade de princípios de 

Arquitetura da Informação para a Internet das Coisas. Perspect. ciênc. inf.,  Belo Horizonte ,  

v. 20, n. 2, p. 158-171,       June  2015 .   Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

99362015000200158&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 10  ago.  2019. 

 

LACERDA, Flavia; LIMA-MARQUES, Mamede. Ecossistemas de informação: novo 

paradigm para a Arquitetura da Informação. Transinformação, [s.l.], v. 29, n. 1, p.81-90, abr. 

2017. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/2318-08892017000100008. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

37862017000100081&lang=pt#B41. Acesso em: 22 out. 2019. 

 

MACEDO, Flávia Lacerda Oliveira de. Arquitetura da informação: aspectos 

epistemológicos, científicos e práticos. 2005. 180 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciência da 

Informação, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, Universidade de 

Brasília, Brasília, 2005. Disponível em: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30520620/Dissertacao_Flavia_Final.pdf?

response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DArquitetura_da_Informacao_aspectos_epist.pdf&X-

Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190810%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190810T173746Z&X-Amz-Expires=3600&X-

Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=04279ac437b53aae917a4632bb366108afc2e9a74796976d09908d6745d71755. 

Acesso em: 10 ago. 2019. 

 

MACEDO, Paula Azevedo. O que é Arquitetura de Informação e UX Design: visão de 

uma bibliotecária infiltrada. 2014. Disponível em: https://pt.slideshare.net/PaulaMacedo/o-

que-arquitetura-de-informao-e-ux-design-viso-de-uma-bibliotecria-infiltrada. Acesso em: 10 

ago. 2019. 

 

MORVILLE, Peter; ROSENFELD, Louis. Information architecture for the world wide 

web. 3rd ed. Beijing: O'Reilly, 2006. xix, 504 p. ISBN 9780596527341. 

 

ORTEGA, Cristina Dotta. Relações históricas entre Biblioteconomia, Documentação e 

Ciência da Informação. Datagramazero: Revista de Ciência da Informação, S.L., v. 5, n. 5, p. 

1-13, out. 2004. ARTIGO 03. Disponível em: 

https://www.brapci.inf.br/index.php/article/download/7649. Acesso em: 05 ago. 2020. 

 

PAIVA, R. O. Uma anatomia da arquitetura da informação. Múltiplos Olhares em Ciência 

da Informação, v. 2, n. 2, 2012. Disponível em: 

http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/63731. Acesso em: 19 out. 2019. 

 

REIS, Guilhermo Almeida dos. Centrando a arquitetura de informação no usuário. 2007. 

Dissertação (Mestrado em Cultura e Informação) - Escola de Comunicações e Artes, 

University of São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-23042007-



 

141926/publico/GuilhermoReisCentrandoArquiteturadeInformacaonousuario.pdf. Acesso em: 

15 ago. 2020. 

 

RESMINI, Andrea; ROSATI, Luca. Pervasive Information Architecture: designing cross-

channel user experiences. Burlington, Ma: Elsevier, 2011. 250 p. 

 

SANTOS, Priscila Reis dos; MESQUITA, José Marcos Carvalho de; NEVES, Jorge Tadeu de 

Ramos; BASTOS, Alessandra Mesquita. Inserção no mercado de trabalho e a 

empregabilidade de bacharéis em Biblioteconomia. Perspectivas em Ciência da 

Informação, [S.L.], v. 21, n. 2, p. 14-32, jun. 2016. FapUNIFESP (SciELO). 

http://dx.doi.org/10.1590/1981-5344/2563. 

 

SANTOS, Raimunda Fernanda dos; SILVA, Eliane Ferreira da. O BIBLIOTECÁRIO COMO 

ARQUITETO DA INFORMAÇÃO: os: desafios e as novas abordagens no hodierno 

Contexto. Informação e Sociedade: a importância da biblioteconomia no processo de 

preservação da memória documental, Rio Grande do Norte, v. 1, n. 1, p.1-10, jan. 2012. 

Disponível em: http://www.brapci.inf.br/index.php/res/download/81491. Acesso em: 10 nov. 

2019. 

 

SIQUEIRA, André Henrique de. A Lógica e a Linguagem como fundamentos da 

Arquitetura da Informação. 2008. 134 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciência da 

Informação, Departamento de Ciência da Informação e Documentação, Universidade de 

Brasília, Brasília, 2008. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/33532952.pdf. 

Acesso em: 10 ago. 2019. 

 

TEIXEIRA, Fabrício. Introdução e Boas Práticas em UX Design. Casa do Código, 2014. 

UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ (Paraná). [Matriz Curricular de 

Biblioteconomia]. 2017. Disponível em: 

http://www.unisep.edu.br/cursos/curso_matriz.php?id=41. Acesso em: 25 maio 2020. 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (Paraná). Pró-Reitoria de Graduação. 

Biblioteconomia. 2018. Disponível em: http://www.uel.br/prograd/catalogo-

cursos/catalogo_2019/organizacao_curricular/biblioteconomia.pdf. Acesso em: 20 maio 2020. 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CATARINA. Departamento de 

Biblioteconomia. ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº 062/2018 – CONSUNI. 2018. 

Disponível em: 

https://www.udesc.br/arquivos/faed/id_cpmenu/1012/matriz_dbi_15704736468978_1012.pdf. 

Acesso em: 19 nov. 2019. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (Rio Grande do Sul) . [Disciplinas do 

curso de Biblioteconomia]. [20--]. Disponível em: 

https://biblioteconomia.furg.br/disciplinas/obrigatorias. Acesso em: 12 mar. 2020. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (Rio Grande do Sul). [Currículo 

do curso de Biblioteconomia]. [20--]. Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos/exibeCurso?cod_curso=304. Acesso em: 

16 abr. 2020. 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Departamento de Biblioteconomia. 

Currículo do Curso [2016]. 2016. Disponível em: 

http://biblioteconomia.paginas.ufsc.br/files/2017/07/CURRICULO_BIBLIOTECONOMIA_

NOTURNO_20161.pdf1_.pdf. Acesso em: 04 nov. 2019. 

 

VALENTIM, M. L. P. Atuação e perspectivas profissionais para o 

profissional da informação. In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). Profissionais da 

informação: formação, perfil e atuação profissional. São Paulo: Polis, 

2000. p. 135-152. Disponível em: http://abecin.org.br/e-books/colecao-palavra-

chave/VALENTIM_%28Org%29_Forma%C3%A7%C3%A3o%20do%20profissional%20da

%20informa%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 04 ago. 2020 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A - Currículo do curso de Graduação em Biblioteconomia da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

ANEXO B - Currículo do curso de Graduação em Biblioteconomia da Fundação 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

ANEXO C - Currículo do curso de Graduação em Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D - Currículo do curso de Graduação em Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO E - Currículo do curso de Graduação em Biblioteconomia da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO F - Currículo do curso de Graduação em Biblioteconomia do Centro 

Universitário UNISEP (CEUUN). 
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