
                                                                                     

 

EIXO 1:  TEÓRICO CONCEITUAL 
DISCIPLINA: COMPETÊNCIA E COMPORTAMENTO INFORMACIONAL (20hs) 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: 
Profa. Dra. Lívia Ferreira de Carvalho – Email: liviabiblioufg@gmail.com 

 
PROFESSORES MEDIADORES 
Andrea Pereira dos Santos - andreabiblio@gmail.com; 
Benjamim Pereira Vilela – bpvilela@gmail.com; 
Filipe Reis – filipe.reis17@gmail.com;  
Geisa Muller de Campos – geisamuller@hotmail.com; 
Kelly Cristina da Silva Ruas – kelly.ruas84@gmail.com; 
Kelley Cristine Gasque - kelleycristinegasque@hotmail.com 
Thalita Franco dos Santos - thalitafdsantos@gmail.com  
 
 

 22 de Maio a 04 de Junho 
 

PLANO DE ENSINO 
 

EMENTA 
Abordagens teóricas do comportamento informacional. Abordagens metodológicas do 
comportamento informacional. Competência Informacional: abordagem histórico-
conceitual. Modelos Teóricos de Competência Informacional. 
 

BOAS VINDAS 
Sejam bem vindos à disciplina sobre Competência e Comportamento Informacional. Ela faz 
parte do Eixo 1 - “Teórico conceitual”. Nesta disciplina compreenderemos os conceitos, os 
modelos teóricos adotados, e conheceremos várias abordagens sobre o tema. 
 

OBJETIVO GERAL 
Compreender os conceitos de comportamento e competência informacional. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Conhecer os estudos sobre comportamento; 
2. Identificar as bases da competência informacional; 
3. Identificar e avaliar o próprio comportamento e competência informacional. 
 

METODOLOGIA 
A disciplina se baseará na leitura dos textos indicados, vídeos de sensibilização sobre o tema 
e discussão no fórum avaliativo (a interação entre os participantes é fundamental para 
enriquecer o debate). Além do fórum, haverá uma tarefa englobando o conteúdo estudado.  
 

CRONOGRAMA 
A disciplina possui duração de duas semanas, fiquem atentos aos prazos, participem das 
discussões no fórum e planejem-se para executar a atividade final. 
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SEMANA 1 – 22 a 28 de MAIO 
 
ATENÇÃO: O Eixo 1 (teórico-conceitual), tem como finalidade demonstrar os conceitos 
fundamentais para a compreensão do letramento e da competência informacional, situando 
vocês a respeito da temática. Por tal motivo, disponibilizamos muitos textos, discussões e 
tarefas direcionadas a avaliar se compreenderam o conteúdo a ponto de aplicá-lo. Esta 
disciplina é a última do eixo e, diferentemente da anterior, terá somente uma tarefa. Porém, 
ela deve começar a ser planejada o quanto antes, para que não haja problemas na execução.  
 

Tarefa: Meu comportamento e competência informacional (6 pontos) 
 
A tarefa consiste na descrição de todas as etapas do comportamento informacional, que 
compreende a busca, identificação das fontes, seleção, reflexão, uso e comunicação da 
informação com algum propósito. Quando identificamos uma necessidade de informação e 
procedemos a uma busca para saná-la, iniciamos o comportamento informacional. O 
comportamento de cada pessoa varia de acordo com o seu nível de competência 
informacional e também em relação aos propósitos da busca. Vocês verão exemplos de 
estudos realizados com diversos grupos, demonstrando como o comportamento de cada 
grupo é relativo ao contexto. A intenção da atividade é verificar a competência 
informacional de vocês. Todos os passos devem ser registrados, numa espécie de relatório. 
 
Etapa 1: Necessidade de informação: situação política do Brasil. 
Etapa 2: Proceda a uma busca por informação que possa sanar a sua necessidade e registre 
todos os caminhos percorridos (quais foram as palavras-chave utilizadas, em qual página 
realizou a pesquisa, precisou de um buscador ou foi direto a uma fonte já conhecida, 
solicitou auxílio de alguém); 
Etapa 3: Identifique, dentre as fontes de informação encontradas, quais atendem à sua 
demanda, respondendo à sua questão inicial (as fontes de informação podem ser textos, 
imagens, vídeos, pessoas, o formato não importa, mas a relevância); 
Etapa 4: Faça uma análise das informações que encontrou, e estruture o seu conhecimento 
a partir disso, fazendo uso do pensamento crítico e reflexivo; 
Etapa 5: Comunique o conhecimento adquirido em um resumo de, no máximo, 300 palavras, 
apresentando a sua compreensão sobre o assunto pesquisado. 
Etapa 6: Avalie o seu percurso, indicando se a necessidade de informação foi atendida, o que 
teria feito diferente, quais são os seus déficits na realização de uma pesquisa.  
 
Avaliação da atividade: Os critérios de avaliação da atividade serão: respeito a todas as 
etapas propostas: 2,0/ qualidade do resumo (coesão e coerência textual, clareza na 
exposição das ideias, capacidade de síntese): 2,0/ capacidade crítica e reflexiva: 2,0. 
 
Sensibilização: Aprender a aprender 
 
Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_EmzI&t=239s 
 
Texto para estudo: Competência Informacional: modelos e metodologias. 



                                                                                     

 
Referência: CARVALHO, Lívia Ferreira de. Competência informacional: modelos e 
metodologias. In: GOMES, Suely Henrique de Aquino [org.]. Letramento informacional: 
educação para a informação - módulo um. Goiânia: CIAR/UFG, 2014. Disponível em: 
https://celi.ciar.ufg.br/modulo1/conteudo/ficha-tecnica.html. 
 
Fórum avaliativo (4 pontos): Após assistir ao vídeo que demonstra o conceito de “aprender 
a aprender” e ler o texto base sobre o tema, exponha sua opinião acerca da competência 
informacional, atentando aos seguintes questionamentos: 
Sou competente em informação? Quais habilidades relacionadas à informação preciso 
desenvolver? Como posso desenvolvê-las? 
 

SEMANA 2 – 29 de MAIO a 04 de JUNHO 
 
Sensibilização: transmissão ao vivo pelo canal do CELI no YouTube sobre o tema: 
Necessidades de informação e comportamento informacional (DIA 30/05 às 18hs). 
 
Link para acesso ao canal:  
https://www.youtube.com/channel/UCcZGNmhQNpceNWRXid72ANA 
 
Texto para estudo: Necessidades e comportamento informacional: conceituação e modelos. 
 
Referência: MARTINEZ-SILVEIRA, Martha; ODDONE, Nanci. Necessidades e comportamento 
informacional: conceituação e modelos. Ciência da Informação, Brasília, v. 36, n.1, p.118-
127, maio/ago. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
19652007000200012&script=sci_abstract&tlng=pt>. 
 
Fórum tira-dúvidas: fórum disponível para tirar dúvidas sobre a tarefa e sobre o conteúdo. 
Não é avaliativo. 
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