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PUC

O PUC constitui um documento que visa orientar o processo de aprendizagem do 
estudante ao longo da Unidade Curricular a que se refere. É por isso um guião que 
requer uma leitura atenta e que lhe será útil ao longo de todo o percurso de 
aprendizagem. Aqui encontrará informação sobre as temáticas a estudar, as 
competências a desenvolver, informações sobre como se organiza o processo de 
aprendizagem, como utilizar e tirar partido do espaço virtual relativo a esta Unidade 
Curricular, o que se espera de si, como é avaliado, entre outros aspectos 
fundamentais para realizar da melhor forma este percurso.

O que é o PUC?
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1. A Unidade Curricular

Esta unidade curricular trata essencialmente do conjunto documental que constitui a colecção de uma 

biblioteca ou de um centro de documentação. Sendo uma área muito influenciada pelas novas 

tecnologias da informação, teremos sempre presente os novos desafios que se colocam, 

nomeadamente no que diz respeito ao próprio conceito de “colecção”. A sua constituição e a sua 

renovação deverão ter em linha de conta aspectos como a necessidade dos utilizadores e a avaliação 

que se vai fazendo dos documentos que se disponibilizam. Elemento essencial é também a "Política 

de Desenvolvimento da Colecção" de uma biblioteca, onde constam os princípios imprescindíveis a 

uma boa gestão dos recursos disponíveis.

Apresentação da Unidade Curricular
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2. Competências

Pretende-se que, no final desta Unidade Curricular, o estudante seja capaz de: 

� discutir fundamentadamente aspectos relacionados com o conceito de "colecção"; 
� conhecer e apreciar os constituintes de uma política de desenvolvimento de colecções e a 

forma de a implementar; 
� explanar os princípios que presidem à selecção, desbaste e preservação da colecção de 
uma biblioteca ou de um centro de documentação;

� redigir um comentário escrito relativo aos conteúdos ministrados nesta UC.

Competências a Desenvolver
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3. Roteiro

Nesta Unidade Curricular serão trabalhadas as seguintes temáticas :

Roteiro de conteúdos a trabalhar

Tema 1 RECURSOS 
DOCUMENTAIS 

Tema 2 A COLECÇÃO: 
PROCEDIMENTOS PARA A 
SUA AVALIAÇÃO 

Tema 3 DESENVOLVIMENTO DE 
COLECÇÕES 
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4. Metodologia

A metodologia de trabalho utilizada nesta Unidade Curricular compreende (A) a leitura e 
reflexão individuais, (B) a partilha da reflexão e do estudo com os colegas assim como o 
esclarecimento de dúvidas nos fóruns,  e (C) a realização de actividades formativas propostas 
pelo professor.

A) A leitura e a reflexão individuais acontecem ao longo de todo o processo de aprendizagem. 
Sem a leitura e a reflexão individuais, o estudante fica muito limitado na sua participação nos 
fóruns previstos, assim como também, dificilmente, poderá realizar com sucesso as actividades 
formativas programadas.

B) A aprendizagem está estruturada por temas/unidades.  Para cada tema foi programado um 
"Fórum de dúvidas", a que o Professor responderá e um "Fórum dos alunos", permanecendo este 
último aberto ao longo da unidade currucular, por forma a proporcionar uma interacção entre os 
estrudantes. Exceptua-se o período dedicado à resolução dos e-fólios, uma vez que se trata de 
um trabalho de cariz individual. 

O "Fórum de dúvidas" deve ser utilizado depois de debatidos os conteúdos e de estudada a 
matéria. Nesta fase da aprendizagem, os estudantes já estão em condições de apresentar as suas 
dúvidas de um modo sistematizado e estruturado.

C) As actividades formativas implicam leitura e reflexão individuais e são programadas em 
função da cada tema. O estudante deve realizá-las,  embora a sua resolução não seja 
directamente avaliada pelo docente. Este, terminado o prazo estabelecido para a execução da 
actividade, apresenta orientações para a sua resolução. De salientar que as actividades podem ter 
uma natureza diversa. Poderão incidir sobre os conteúdos ministrados, mas poderão também ser 
aproveitadas para se proporcionar uma outra abordagem à temática em estudo.

Como vamos trabalhar?
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5. Recursos

Nota prévia: Como sabemos, a bibliografia em língua portuguesa sobre esta temática é 
praticamente inexistente. Assim, teremos que recorrer pontualmente a textos em espanhol, ainda 
que estes sejam apenas de apoio, não se tratando de documentos longos. 

Bibliografia Obrigatória (disponível em bibliotecas públicas):

GILL, Phil (org.). Os Serviços da Biblioteca Pública: directrizes da IFLA/UNESCO. Trad. 

Ana Saldanha. Lisboa: Caminho, 2003.

PESSOA, Ana Maria. A Biblioteca Escolar. Porto: Campo das Letras, 1994.

Outros Recursos:

Artigos disponíveis na Internet, que serão indicados à medida que os conteúdos vão sendo 
ministrados.

Bibliografia e outros recursos
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6. Avaliação

A avaliação assume o regime de avaliação contínua. Os estudantes que não possam seguir esta 
modalidade de avaliação podem optar pela realização de um Exame Final presencial.

A opção pelo regime de avaliação (contínua ou final) será feita pelo estudante até ao final da 3ª
semana lectiva, não podendo ser alterada no decurso do semestre. 

Os estudantes que optem pela avaliação contínua disporão de um Cartão de Aprendizagem, 
pessoal, onde será creditada a avaliação que forem efectuando ao longo do semestre. O Cartão 
de Aprendizagem é um instrumento personalizado e cada estudante tem acesso apenas ao seu 
cartão.

Os estudantes que optem pela realização de um Exame Final terão acesso a todas as orientações 
dadas na plataforma e às Actividades Formativas disponibilizadas ao longo do percurso de 
aprendizagem, mas não aos instrumentos de avaliação utilizados no regime de avaliação 
contínua - E-fólios e P-fólio. Estes estarão disponíveis apenas para os estudantes que optem pela 
modalidade de avaliação contínua.

Como vai ser a avaliação?
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6.1. Cartão de Aprendizagem

Os estudantes que optarem pela avaliação contínua creditam no seu Cartão de Aprendizagem –
CAP – as classificações que obtiveram com a realização de vários trabalhos ao longo do 
semestre e a classificação obtida numa prova presencial, no final do semestre. 

Ao longo do semestre ser-lhes-á proposto que elaborem pequenos trabalhos, designados e-fólios. 
A realização do conjunto dos e-fólios poderá levar à creditação do seu cartão (CAP) de um 
máximo de 8 valores. 

À classificação obtida nos e-fólios juntam-se os valores obtidos na prova presencial, designada 
p-fólio, tendo esta a duração máxima de 90min. Esta prova, p-fólio, terá a cotação global de 12 
valores. 

No sistema de avaliação contínua, a classificação final na unidade curricular corresponde ao 
somatório das classificações obtidas em cada e-fólio e no p-fólio. 

Um e-fólio é um pequeno documento digital elaborado de forma pessoal e incidindo sobre uma 
temática das que foram trabalhadas. 

O p-fólio consiste num documento escrito a realizar presencialmente, que complementa os e-
fólios realizados electronicamente. 

As indicações para a realização quer dos E-fólios, quer do P-fólio serão fornecidas no decurso 
do processo de ensino-aprendizagem.

Avaliação Contínua
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6.2. Calendário de avaliação contínua

Calendário de avaliação contínua

Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

E-fólio A

Data da 
especificação do 
trabalho a realizar 
no E-fólio A 

Data: 

22 Novembro

Envio do E-fólio
A ao professor 

Data:

30 Novembro

Indicação da 
classificação do 
E-fólio A

Data:

13 Dezembro

E-fólio B

Data da 
especificação do 
trabalho a realizar 
no E-fólio B 

Data:

3 Janeiro

Envio do E-fólio
B ao professor Data:

14 Janeiro

Indicação da 
classificação do 
E-fólio B

Data: 

28 Janeiro

P-fólio 
12 valores

Realização 
presencial

Data:

15-02-2012 T

24-07-2012 T
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6.3. Exame

O Exame Final traduz-se numa única prova escrita realizada presencialmente e 
classificada numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores.

Esta prova tem um carácter somativo, reportando-se à totalidade dos conteúdos 
abordados na unidade curricular e é realizada no final do semestre lectivo, tendo a 
duração de 2h, com 30mn de tolerância. 

O estudante que optar pela modalidade de exame final, terá de obter neste um 
mínimo de 10 valores. 

As datas do exame são:

Época normal - 15-02-2012 T

Época de recurso - 24-07-2012 T

Opção pelo Exame
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7. Plano de Trabalho

Este Plano apresenta a previsão da distribuição temporal das várias Temáticas de 
estudo, das actividades e respectivas orientações de trabalho, de modo a que possa 
planear, organizar e desenvolver o seu estudo. Esta informação é complementada 
por orientações que deverá consultar com regularidade nesta Sala de Aula Virtual.

Calendário e plano de trabalho
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7.1. Primeiro mês

Outubro O que se espera do estudante

3 a 5 Out. Leitura do PUC. 

Participação no FÓRUM DE ABERTURA. 
6 a 20 Out. Comece por consultar a calendarização referente ao mês 

de Outubro, disponibilizada na sala de aula virtual. 

Estudo dos conteúdos apresentados na Temática 1: 

Recursos Documentais

Encontra-se aberto, até final do mês, o Fórum de Alunos. 
Contacte com os seus colegas nesse espaço.  Apresente o 
seu ponto de vista, explicite o que fez, exponha dúvidas, 
ajude e peça ajuda, se necessário.

3ª Semana Indique ao professor até final desta 3ª semana a sua 
opção de avaliação: Avaliação Contínua ou Exame Final. 

Para isso, responda ao questionário "Decisão sobre a 
Avaliação", no espaço desta sala de aula virtual.

21 a 26 Out. Realize a actividade formativa relativa à temática 1.
Coloque a sua actividade no Fórum de Alunos.

27 Out. Confronte as suas respostas com as indicações dadas na 
"Resolução da Actividade 1".

28 a 31 Out. Coloque as suas dúvidas. Acompanhe o Fórum “Dúvidas 
1” moderado pelo professor de modo a aproveitar 
intervenções que possam ajudar a clarificar aspectos do 
seu estudo. 
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7.2. Segundo mês

Mês 2

Novembro O que se espera do estudante

2 a 12 Nov. Comece por consultar a calendarização referente ao mês 
de Novembro, disponibilizada na sala de aula virtual. 

Estudo dos conteúdos apresentados na Temática 2: 

A Colecção : Formas de Avaliação

Encontra-se aberto, até final do mês, o Fórum de 
Estudantes. Contacte com os seus colegas nesse espaço. 
Apresente o seu ponto de vista, explicite o que fez, 

exponha dúvidas, ajude e peça ajuda, se necessário.

entre 14 e 16 Nov. Realize a actividade formativa relativa à temática 2.

17 Nov. Confronte as suas respostas com as indicações dadas na 

"Resolução da Actividade 2".

18 e  21 Nov. Coloque as suas dúvidas. Acompanhe o Fórum “Dúvidas 
2” moderado pelo professor de modo a aproveitar 
intervenções que possam ajudar a clarificar aspectos do 
seu estudo. 

22 a 30 Nov. Resolução do E-fólio A. O "Fórum de apoio" estará 
aberto para esclarecer eventuais dúvidas relativas às 
indicações dadas nas instruções do trabalho. 

30 Nov. Data limite para entrega do trabalho (e-fólio A) na 
plataforma. 
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7.3. Terceiro mês

Mês 3

Dezembro O que se espera do estudante

2  Dez. Abertura da Temática 3: 

“Desenvolvimento de Colecções” 

2 a 14 Dez 

                     15 a 17 Dez.

Comece por consultar a calendarização referente ao mês 
de Dezembro, disponibilizada na sala de aula virtual. 

Estudo dos conteúdos apresentados na Temática 3. 

Fórum dos alunos – espera-se, tal como vem sendo 
hábito, a sua colaboração. 

Resolva a actividade formativa 3

18 a 26 Dez Pausa Lectiva.

26 a 30 Dez.  Confronte o seu exercício com a resolução proposta e 

participe no fórum de dúvidas.
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7.4. Quarto mês

22 Janeiro

 ENCERRAMENTO DAS ACTIVIDADES LECTIVAS DESTA UNIDADE CURRICULAR

28 Janeiro

Resultados do e-fólio B

Mês 4

Janeiro O que se espera do estudante 

3 a 14 Jan. Resolução do E-fólio B.

O "Fórum de apoio” continuará aberto, destinando-se, 
contudo, apenas a dúvidas de forma.

14 Jan. Data limite para entrega do trabalho (e-fólio B) na 
plataforma. 

16 a 21 Jan. Fórum de dúvidas
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