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Formulário do curso de capacitação:  

 
 
1. Título: Política de indexação para bibliotecas universitárias 

 

2. Identificação 

2.1 Unidade/órgão proponente: Biblioteca Central 

2.2. Coordenador do evento: Maria de Souza Lima Santos 
2.3. Período de realização: Agosto 2017 à outubro (03/08; 04/08, 07 a 11/08; 21 e 22/09; 26 e 
27/10) 
2.4. Horário: informado no site  
2.5. Carga horária: 60 horas 
2.6. Local: Biblioteca Central / EAD (Plataforma Moodle) 
 
3. Caracterização do público-alvo: 

3.1. Número de vagas: 30 
3.2. Publico- alvo: Bibliotecários 
 
 
4. Justificativa 

O acesso à informação na Biblioteca Universitária é mediado por pontos, portas ou pontes que 

permitem detectar agrupamentos de itens, distinguindo-os de outros agrupamentos de itens. Um dos 

principais pontos de acesso ao item bibliográfico é feito pelo processo de indexação. A indexação é 

um procedimento técnico e intelectual que direciona as formas de representar tematicamente um item 

informacional dentro de uma biblioteca a uma pesquisa em seu catalogo. Um elemento fundamental 

das bibliotecas universitárias deve ser sua política de indexação. O conceito de política de indexação 

não é um conceito novo, porém, a complexidade de se aprofundar em seu discernimento que exige 

um amplo esforço por parte da biblioteca em defini-lo em sua prática permanece quase que 

desconhecido, assim como um plano de estudo para seu desenvolvimento. A política de indexação em 

uma biblioteca universitária deve ser planejada como uma rede de processos que incorpore os 

procedimentos como: a) a busca e a recuperação da informação na configuração do software 

utilizado; b) na formação dos profissionais, no que diz respeito ao aptidão em se especializar nas 

áreas do conhecimento; c)no intercâmbio de dados catalográficos compartilhados; d)na linguagem e 

terminologia usada, considerando os processos de interação dos usuários com o sistema. Uma sólida 

politica de indexação deve estar amparada, e em perfeita sintonia com a missão institucional da 

biblioteca universitária em disponibilizar de forma efetiva a informação pesquisada aos seus usuários. 

A implantação de uma política de indexação é uma tarefa complexa que implica um esforço 

participativo dos atores envolvidos, pois seu sucesso de implantação depende de sua adaptação na 

filosofia institucional. Assim, a preocupação no que se refere a pensar uma politica de indexação, ou 

seja, a determinação adequada dos termos ou assuntos atribuídos aos registros informacionais, deriva 

de um estudo preciso que proporcione o suporte adequado para aprofundar nos conhecimentos 

teóricos e práticos da indexação. 
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5. Objetivos 
5.1 Gerais 
Estudar e desenvolver a definição, estrutura e característica de uma política de indexação em 
bibliotecas universitárias 
5.2. Específicos 
-Apresentar teoria e princípios da indexação em bibliotecas universitárias 
-Conhecer metodologias e projetos de politica de indexação 
-Instrumentalizar os participantes para que possam construir uma politica de indexação em 
bibliotecas universitárias 
-Apontar técnicas e metodologias para implantação de uma política de indexação em bibliotecas 
universitárias. 
 

 
 
 
 
6. Metodologia 

6.1. Modalidade (x) presencial   (  )semipresencial   (x ) à distância 

6.2.  Recursos Didáticos: (ex: resenhas, aula expositiva) 
Aula expositiva, seminários e oficinas práticas em software especializado em gerenciamento de 
acervos bibliográficos. No módulo I será utilizado a plataforma moodle para as atividades. 
 
 
7. Critérios para avaliação da aprendizagem 

7.1. Participação nas atividades em sala 

7.2. Avaliação objetiva com nota igual ou superior a 7,0 

7.4. Apresentação de uma proposta de politica de indexação em bibliotecas universitárias. 
 
8. Recursos 

8.1. Equipamentos (ex: data-show, quadro) 
Apostila, data-show, e computador com acesso à internet. 
Plataforma moodle, textos, vídeos 

 
 
 
9. Conteúdo programático 

Item Horas Período Instrutor 
Indexação: teoria e prática 

 
 28 h 03,04,07 a 

11/08 
Lais Pereira 

    
Política de Indexação para Bibliotecas: 

Funções e Finalidades  
16 h 21 e 22/09  Milena Polsinelli Rubi 

    
A Elaboração da Política de Indexação para 

as Bibliotecas Universitárias 
16 h 26 e 27/10 Milena Polsinelli Rubi 
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