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 TÓPICO 1 – R O T E I R O 

 

Introdução ao ‘trabalho de projecto na área das bibliotecas’ 

~ 
1. Sobre a Unidade Curricular – Seminário 

 O estudante já constatou, por certo, que esta não é uma Unidade 

Curricular semelhante a todas as outras que integram o curso de Ciências da 

Informação e da Comunicação. Antes de chegar aqui, foi lido um ou outro 

material informativo; reparou logo no título/ E, em início de semestre, as 

dúvidas avolumam-se, o que é natural. No quadro seguinte, que pretende 

sistematizar as principais diferenças entre uma Unidade Curricular típica e a 

Unidade Curricular-Seminário, é a prova presencial (P-FÓLIO) aquilo que 

efectivamente distingue as duas unidades curriculares. 

 

Quadro 1: Diferenças – UC/SEMINÁRIO 

 Materiais de 
aprendizagem 

E-Fólios Prova presencial 
- P-Fólio 

Unidade 

Curricular 

Sim Sim Sim 

Seminário Sim Sim Não 

 Como se pode constatar, os E-Fólios continuam a existir, dois, como na 

maior parte das Unidades Curriculares do curso; todavia, eles não testam 

aprendizagens realizadas num determinado momento da Unidade Curricular, 
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avaliam sim, ideias e planos que o estudante deve produzir de modo a que 

fique facilitada a elaboração do seu trabalho de projecto e, por conseguinte, do 

seu TRABALHO FINAL, figura que irá substituir o P-Fólio tradicional. O quadro 

que acabámos de ler diz que este TRABALHO FINAL não é presencial, 

estabelecendo, desde logo uma grande diferença com o P-Fólio. De facto, 

trata-se de um trabalho escrito que cada estudante, no final do semestre, em 

data determinada, deve enviar ao professor, sem necessitar de se deslocar 

para o efeito. Mas continuemos. 

 

 

2. Um trabalho de projecto 

 Discutir, problematizar, ensinar (e aprender) o ‘trabalho de projecto’ não 

são finalidades desta Unidade Curricular. O PUC aconselha a leitura de 

algumas obras sobre a metodologia do trabalho de projecto, mas, caso o 

estudante sinta a necessidade de aprofundar esta temática, deverá socorrer-se 

de meios próprios. Outras obras existem, para além das que foram 

aconselhadas, e há sites na Internet que podem ser consultados, com proveito, 

seguramente. O estudante deverá trilhar por ele próprio o caminho que o 

conduza a uma compreensão daquilo que é ‘um trabalho de projecto’. 

Evidentemente, uma vez realizada esta prospecção, pode e deve partilhar os 

conhecimentos assim adquiridos com os colegas nos fóruns da sala de aula 

virtual. Não faltará, aí, a orientação do professor, segundo as normas do 

regime de ensino que o estudante frequenta. 

 AGIR, FAZER – são as palavras-chave de um trabalho de projecto. Pode 

até o estudante trazer para este ‘fazer’ muitos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso; estes podem ajudá-lo a ‘ler’ uma situação real, um problema do 

seu dia-a-dia ou um problema que enfrenta regularmente – caso o estudante 

exerça uma actividade profissional da área de empregabilidade do curso que 

frequenta. A acção que a Unidade Curricular exige ao estudante faz dela uma 

Unidade Curricular especial, concedendo, por sua vez, ao curso em que se 

insere, um carácter que pode ser definido pela aproximação ao mundo real, ao 

mercado de trabalho, aos problemas de determinado grupo profissional, etc. 

 Acção, fazer, problema, profissão – como já se adivinhou – devem 

referir-se à área das bibliotecas. Quer o estudante seja já profissional nesta 
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área, quer aspire a encontrar aí um trabalho futuro, é dentro dela que deve 

orientar a sua acção, identificando e tentando resolver um problema – a isto 

chamaremos projecto de intervenção. 

 

 

Quadro 2: Acção/Problema/Projecto de intervenção 

 

     ACÇÃO 

 

 

 

 

                    PROBLEMA 

 

 

 

 

 

   PROJECTO de INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

3. Projecto de intervenção na área das bibliotecas 

 O estudante sabe, portanto, que deve desenvolver um projecto pessoal 

de intervenção na área das bibliotecas. E a primeira questão que está já a 

colocar-se será: em que problema, tendo em conta a biblioteca/centro de 

documentação/outro em que trabalha ou que frequenta enquanto utilizador, 

fará incidir a sua intervenção. Não deve haver precipitação da parte de 



 4

qualquer estudante. Antes de qualquer decisão comprometedora deve estudar, 

analisar, conhecer bem a situação real da biblioteca em questão. 

 Porém, outros estudantes são incapazes de vislumbrar desde já 

qualquer problema a resolver. Também a esses se deve dizer que é preciso ter 

serenidade. O mundo não é perfeito. Com tempo, com reflexão, conversando, 

ouvindo outros colegas de trabalho, todos os estudantes chegarão à conclusão 

que se pode melhorar a relação da biblioteca com o seu público, que a 

biblioteca deve inserir-se melhor na comunidade a que pertence, que a 

biblioteca está carente em determinadas obras, que a biblioteca ainda não 

possui uma comunidade (ou mais) de leitores, etc. 

 

 

 

4. Relatório/TRABALHO FINAL 

 Nesta curta introdução ao trabalho de projecto, não podíamos esquecer 

o quadro em que nos situamos: o ensino/aprendizagem. Os estudantes serão 

avaliados. Como não se pode acompanhar o trabalho de cada estudante in 

loco, solicita-se-lhe a apresentação de um relatório – ou, como acima se 

referiu, um TRABALHO FINAL – no qual ele dará conta do trabalho realizado. 

 A elaboração desse relatório/TRABALHO FINAL obedecerá a regras 

próprias, que a seu tempo serão enunciadas e discutidas entre todos no 

espaço da sala de aula virtual. 

 De qualquer modo, o relatório não ultrapassará as 25 páginas, devendo 

o estudante, em local apropriado, ser informado de outras exigências no que 

diz respeito à sua apresentação. 
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____________________________________________________________FIM 

 

Não esqueça! 

Participe no fórum do tópico 1. 

Discuta o conteúdo deste 

roteiro com os seus colegas. 

 


