
 

Curso de Biblioteconomia 

 

Base Legal Objetivo Geral Perfil Profissional Diferenciais Ultima Avaliação - CEE 
 

 Habilitação: Gestão da Informação 

 Decreto Estadual nº 3324 de    

19/07/2005 

 Reconhecido pelo(a) Decreto 81.502, de 

30/03/1978, publicada no DOU em 

31/03/1978 

       

 

Formar bibliotecários aptos para produzir e 

utilizar conhecimentos técnico-científicos na 

gestão da informação para suprir as 

necessidades informacionais da sociedade. 

O bibliotecário egresso do Curso de 

Biblioteconomia – Habilitação em gestão da 

Informação, da Universidade do Estado de 

Santa Catarina – UDESC, estará apto para 

atuar crítica e tecnicamente na gestão e 

utilização dos recursos informacionais 

existentes em instituições e organizações, 

em âmbito local, regional, nacional, visando 

à democratização da informação como meio 

de garantir o exercício da cidadania. Esse 

bibliotecário será capaz de utilizar as 

tecnologias de informação e comunicação 

como recurso à seleção, à aquisição, à 

organização, ao tratamento, à disseminação 

e ao acesso da informação e do 

conhecimento produzidos e apresentados 

em diferentes meios e suportes.  

Projeto Político Pedagógico referência na 

área; 

 Sintonia com o mercado de trabalho; 

 Preocupação permanente com a atualização 

curricular; 

 Forte ênfase no uso de laboratórios; 

 Corpo docente com experiência na área de 

Gestão da Informação; 

Satisfação dos docentes e acadêmicos com o 

trabalho da Coordenação de Curso; 

 Reuniões permanentes e comprometimento 

docente. 

 

Última Reforma Curricular 
 

Renovação do reconhecimento: Decreto 

número 3.324 de 19/07/2005 

 
 
  

 Aspectos a Melhorar 
Melhorar e ampliar o suporte de laboratórios 

às atividades de ensino e aprendizagem; 

Atualizar e ampliar o acervo da biblioteca 

para a área; 

 Continuar investindo em práticas pedagógicas 

interdisciplinares; 

 Melhorar a estrutura física, no tocante a 

locomoção dos portadores de necessidades 

especiais. 

 
Dados  2010/1 
 
 № de turmas: 04 

 

 № de acadêmicos: 123 

 

 № de Professores: 11 

  Efetivos: 11 

  Doutores: 05 

   Mestres: 06 

 
№ Projetos de Ensino: 01 

 

№ Projetos de Pesquisa: 05 

 

№Ações de extensão: 07 

 

 

 

 

 
 

 

Aspectos Atingidos a Partir da 
Avaliação do Conselho 

 


