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Classificar é conhecer, é separar por grupos ou classes, é atribuir a cada coisa
uma relação com as outras. Classificar é uma atividade desenvolvida na
Biblioteconomia.

Objetivo: habilitar o cursista para classificar qualquer tipo de material, bibliográfico
ou não, que possa se adequar ao sistema classificatório.

Ementário: Fundamentos e Origens da Classificação Bibliográfica. A história das
classificações. Processos de Classificação: Análise, Leitura, Regras e Técnicas de
Classificação de Documentos. Assuntos. Relações hierárquicas. Ordem de citação.
Síntese.

Classificação

Decimal

de

Dewey:

Característica,

Estrutura

e

Funcionalidade. Quem foi Melvil Dewey?. O Sistema Decimal. Aplicação da CDD.
Classificação Decimal Universal: Característica, Estrutura e Funcionalidade.
Subdividindo pela CDU. Subdividindo mais um pouco. E como subdividir
mais?.Tabelas auxiliares.

Metodologia e avaliação:
O conteúdo programático será desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem
na plataforma Klass Moodle theme e será postado em forma de aulas, juntamente
com demais materiais de apoio. Cada aula deverá constar em sua estrutura:
apostila do curso, texto complementar, videoaulas, fórum, bem como atividade
avaliativa, conforme o planejamento da aula.
Através do Ambiente de Aprendizagem Klass Moodle theme o aluno deverá:
 Acompanhar a programação dos encontros presenciais e a distância,
avaliações e informações sobre a disciplina;
 Interagir com professores e demais participantes da turma e dos Polos
presenciais, por meio de fóruns;

 Sanar dúvidas gerais do curso, por meio de fóruns de dúvidas;
 Realizar e encaminhar atividades disponibilizadas na disciplina;
 Ter acesso a textos, vídeos, fóruns e demais ferramentas e informações
complementares, disponibilizadas pela equipe de professores.

Atividades Avaliativas: 50 pontos
1ª) questionário com 10 perguntas, valendo 20 pontos
2ª) questionário com 10 perguntas, valendo 20 pontos
3ª) Fórum avaliativo, valendo 10 pontos.
Prova: 50 pontos
Prova de recuperação para quem não obtiver 70 pontos.
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