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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

Nesta unidade curricular procederemos à caracterização dos vários tipos de 
bibliotecas, desde as nacionais, às bibliotecas especializadas ou centros de 
documentação, passando pelas públicas, universitárias e escolares, nos seus 
aspectos funcionais, pragmáticos e arquitectónicos.

Dado o papel fundamental a desempenhar pelos futuros licenciados, na gestão 
e organização interna das bibliotecas, abordar-se-ão também as diferentes 
formas de articulação funcional dos espaços, os circuitos do livro e do leitor, 
a relação interior/exterior dos edifícios, as soluções construtivas, com 
particular incidência nos aspectos de eficiência energética.

Serão ainda objecto de análise as formas de distribuição e organização 
interior do espaço nos diferentes tipos de biblioteca, o funcionamento das 
redes e infra-estruturas dos edifícios, com particular atenção nas redes de 
informática e de audiovisuais.

Apresentação da Unidade Curricular
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2. Competências

Pretende-se que, no final desta Unidade Curricular, o estudante tenha adquirido as seguintes 
competências:

� Identificar e caracterizar os programas dos diferentes tipos de bibliotecas em função dos 
parâmetros e objetivos definidos pelo dono de obra; 

� Acompanhar, de forma ativa, a elaboração dos programas das bibliotecas, com vista à 
sua remodelação ou construção, em diálogo com as equipas projetistas; 

� Fazer a gestão e organização adequadas do espaço da biblioteca, em função das suas 
características específicas; 

� Potenciar o funcionamento dos edifícios nas suas várias vertentes, em função das 
necessidades e recursos disponíveis.

Competências a Desenvolver
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3. Roteiro

Nesta Unidade Curricular serão trabalhadas as seguintes temáticas :

Roteiro de conteúdos a trabalhar

TEMA 1 Capítulo I - Caracterização dos 
vários tipos de bibliotecas

Capítulo II - Enquadramento 
legal

Capítulo III - A evolução da 
arquitectura das bibliotecas

TEMA 2 Capítulo IV - Programação e 
planificação

Capítulo V - Organização e 
articulação funcional 

TEMA 3 Capítulo VI - Aspetos 
construtivos de uma biblioteca

Capítulo VII - Acessibilidade, 
segurança, conforto e 
ambiente 

TEMA 4 Capítulo VIII - Mobiliário e 
sinalética
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4. Metodologia

A metodologia de trabalho utilizada nesta unidade curricular compreende:

1. A leitura, o estudo e a reflexão individuais sobre as diversas temáticas propostas, que ajudarão 
o estudante a participar nos fóruns de discussão e na realização das atividades formativas.

O estudo deverá ser orientado para uma compreensão e leitura crítica dos documentos de 
trabalho propostos, textos, artigos e outros recursos de aprendizagem.

2. A aprendizagem colaborativa dos vários temas, no âmbito da qual se espera que analisem os 
tópicos em debate, resolvam as tarefas específicas e participem na discussão nos fóruns, 
contribuindo para a construção conjunta do conhecimento.

Na introdução de um tópico/temática são apresentados os objetivos, a metodologia de trabalho, o 
calendário para a realização da atividade formativa e disponibilizados os recursos a utilizar.

Por cada tema será disponibilizado:

- um fórum de estudantes, moderado por estes, possibilitando a interação;

- um fórum de dúvidas, moderado pelo professor, que poderá ser utilizado em períodos 
específicos, normalmente depois da realização da atividade, uma vez, que nessa fase da 
aprendizagem, os estudantes estarão mais habilitados a colocar as dúvidas de forma 
sistematizada e estruturada.

3. A realização das atividades formativas encontra-se dividida em  4 temas. O estudante deve 
realizá-las, embora a sua resolução não seja obrigatória.

 Terminado o prazo estabelecido para a execução da atividade formativa, o docente apresenta e 
orienta a sua resolução.

 Estas atividades podem ter uma natureza diversa e incidir sobre os conteúdos ministrados, mas 
podem incluir outras abordagens ao tema em estudo.

Como vamos trabalhar?
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5. Recursos

Bibliografia:

Obra de aquisição obrigatória:

Braga, António Maria & Queiroz, Manuel de. Organização e Funcionalidade do Espaço nas 
Bibliotecas. Lisboa: Universidade Aberta, 2010. 

Outra bibliografia:

ARQUITECTURA IBÉRICA. BIBLIOTECAS LIBRARIES (n.º 17). Lisboa: Caleidoscópio, 2006. 

Os materiais serão disponibilizados à medida que se iniciam as temáticas dentro do tópico 
correspondente a cada atividade.

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 
secção dos temas trabalhados. 

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 
das actividades lectivas.

A aprovação na Unidade Curricular implica que o estudante obtenha um mínimo de 3,5 valores 
no conjunto dos E-fólios e um mínimo de 6 valores no P-fólio, ou seja, implica que o somatório 
de todas as provas realizadas na UC seja no mínimo de 10 valores.

Avaliação Contínua
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6.2. Calendário de avaliação contínua

[O quadro seguinte deverá ser preenchido de acordo com o planeamento efectuado; ter em conta 
o número de e-fólios previstos e a valorização máxima de cada um ao preencher o quadro e as 
datas correspondentes ao semestre em questão.]

Calendário de avaliação contínua

Março Abril Maio Junho

E-fólio A
[4 valores] 

Data da 
especificação do 
trabalho a realizar 
no E-fólio A e dos 
respectivos 
critérios de 
avaliação 

Data:

23 de abril

Envio do E-fólio
A ao professor 

Data:

23 a 29 de Abril

Indicação da 
classificação do 
E-fólio A

Data:

7 de maio

E-fólio B
[4 valores] 

Data da 
especificação do 
trabalho a realizar 
no E-fólio B e dos 
respectivos 
critérios de 
avaliação 

Data:

21 de maio

Envio do E-fólio
B ao professor

Data:

21 a 27 de Maio

Indicação da 
classificação do 
E-fólio B

Data:

4 de junho

P-fólio 

12 valores

Realização 
presencial

Data:

12 de junho 
(manhã, 10h de 
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Portugal 
continental)
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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 e 30mn. 

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

Data do exame:

- época normal: 12.06.2012, manhã, 10h de Portugal continental

- época de recurso: 

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 atividades 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

Mês 1

março O que se espera do estudante 

5  a 11 de março Comece por consultar as 
indicações dadas na sala de aula 
virtual relativamente à abertura 
do Fórum do Placard de 
Notícias.

Abertura e participação no 
Fórum de Apresentação 
Individual da Turma.

Abertura do Fórum de Dúvidas 
de Caráter Geral.

Leitura do PUC.

12 a 31 de março Comece por consultar a 
calendarização das atividades do 
mês de março, bem como as 
restantes indicações 
disponibilizadas na sala de aula 
virtual relativamente ao TEMA 1:

Capítulo I - Caraterização dos 
vários tipos de bibliotecas

Capítulo II - Enquadramento 
legal

Capítulo III - A evolução da 
arquitetura das bibliotecas

Estudo dos conteúdos deste
TEMA 1

Será aberto, um FÓRUM de 
ESTUDANTES 1, moderado 
pelos estudantes e através do qual 
poderá contactar os colegas, 
desenvolver a aprendizagem 
colaborativa, analisar, debater e 
esclarecer questões.

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

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

Realize as ATIVIDADES 
FORMATIVAS relativas ao 
TEMA 1.

Contacte com os seus colegas no 
FÓRUM de ESTUDANTES 1: 
moderado pelos estudantes, 
apresente o seu ponto de vista, 
explicite o que fez, exponha 
dúvidas, ajude e peça ajuda, se 
necessário.

Confronte as suas respostas da 
ATIVIDADE FORMATIVA 1, 
com as indicações dadas na 
RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 
FORMATIVA 1.

Acompanhe e participe no 
FÓRUM DE DÚVIDAS 1, 
moderado pelo professor, de 
modo a aproveitar intervenções 
que possam ajudar a clarificar 
aspetos do seu estudo e coloque 
as suas dúvidas.
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7.2. Segundo mês

Mês 2

abril O que se espera do estudante

2 a 22 abril Comece por consultar a 
calendarização das mês de 
abril, bem como as restantes
indicações disponibilizadas na 
sala de aula virtual 
relativamente ao TEMA 2:

Capítulo IV - Programação e 
planificação

Capítulo V - Organização e 
articulação funcional

Estudo dos conteúdos deste 
TEMA 2.

Será aberto, um FÓRUM de 
ESTUDANTES 2, moderado 
pelos estudantes, através do 
qual poderá contactar os 
colegas, desenvolver a 
aprendizagem colaborativa, 
analisar, debater e esclarecer 
questões.

Realize as ATIVIDADES 
FORMATIVAS relativas ao 
TEMA 2.

Confronte as suas respostas da 
ATIVIDADE FORMATIVA 
2, com as indicações dadas na 
RESOLUÇÃO DA 
ATIVIDADE FORMATIVA 
2.

Acompanhe e participe no 
FÓRUM DE DÚVIDAS 2, 
moderado pelo professor, de 
modo a aproveitar 
intervenções que possam 
ajudar a clarificar aspetos do 
seu estudo e coloque as suas 
dúvidas.

5 a 8 de abril Interrupção letiva

23 a 29 de abril Consulte as indicações do 
ENUNCIADO e-fólio A, na 
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sala de aula virtual e efetue a 
sua resolução.

Acompanhe o FÓRUM DE 
DÚVIDAS DO E-fólio A, 
moderado pelo professor, de 
modo a aproveitar 
intervenções que possam 
ajudar a clarificar aspetos do 
seu estudo e coloque as suas 
dúvidas formais.

Data limite para a entrega do 
trabalho, e-fólio A, através da 
plataforma.
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7.3. Terceiro mês

Mês 3

maio O que se espera do estudante

1 a 20 de maio Comece por consultar a 
calendarização das atividades 
do mês de maio, bem como as 
restantes indicações 
disponibilizadas na sala de 
aula virtual relativamente ao 
TEMA 3.

Capítulo VI - Aspetos 
construtivos de uma biblioteca

Capítulo VII - Acessibilidade, 
segurança, conforto e ambiente

Estudo dos conteúdos deste 
TEMA 3.

Será aberto, um 
FÓRUM de ESTUDANTES 3, 
moderado pelos estudantes, 
através do qual poderá 
contactar os colegas, 
desenvolver a aprendizagem 
colaborativa, analisar, debater 
e esclarecer questões.

Realize as ATIVIDADES 
FORMATIVAS relativas ao 
TEMA 3.

Confronte as suas respostas da 
ATIVIDADE FORMATIVA 
3, com as indicações dadas na 
RESOLUÇÃO DA 
ATIVIDADE FORMATIVA 
3.

Acompanhe e participe no 
FÓRUM DE DÚVIDAS 3, 
moderado pelo professor, de 
modo a aproveitar 
intervenções que possam 
ajudar a clarificar aspetos do 
seu estudo e coloque as suas 
dúvidas.

21 a 27 de maio Disponibilização do 
ENUNCIADO do e-fólio B.
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Consulte as indicações do e-
fólio B, na sala de aula virtual e 
efetue a sua resolução.

Acompanhe o FÓRUM DE 
DÚVIDAS DO E-fólio B, 
moderado pelo professor, de 
modo a aproveitar intervenções 
que possam ajudar a clarificar 
aspetos do seu estudo e coloque 
as suas dúvidas.

Data limite para entrega do e-
fólio B ao docente através da 
plataforma eletrónica.

28 a 31 de maio Comece por consultar as 
indicações disponibilizadas na 
sala de aula virtual 
relativamente ao TEMA 4.

Capítulo VIII - Mobiliário e 
Sinalética

Estudo dos conteúdos deste 
TEMA 4.

Será aberto, um 
FÓRUM de ESTUDANTES 4, 
moderado pelos estudantes, 
através do qual poderá 
contactar os colegas, 
desenvolver a aprendizagem 
colaborativa, analisar, debater 
e esclarecer questões.
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7.4. Quarto mês

Mês 4

junho O que se espera do estudante 

1 a 10 de junho Comece por consultar a 
calendarização das actividades 
do mês de junho.

Realize as ATIVIDADES 
FORMATIVAS relativas ao 
TEMA 4

Confronte as suas respostas da 
ATIVIDADE FORMATIVA 
4, com as indicações dadas na 
RESOLUÇÃO DA 
ATIVIDADE FORMATIVA 
4.

Acompanhe e participe no 
FÓRUM DE DÚVIDAS 4, 
moderado pelo professor, de 
modo a aproveitar 
intervenções que possam 
ajudar a clarificar aspectos do 
seu estudo e coloque as suas 
dúvidas.

segunda-feira, 5 de Março de 2012


