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Disciplina: Pesquisa Bibliográfica – ENS 7100      2 créditos 

Profa. Dra. Alexandra R Finotti (alexandra.finotti@ufsc.br) 

 

Ementa: Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica; identificação e uso das fontes de 

informação; estudo e aplicação das normas de documentação da ABNT 

 

Objetivos: Habilitar o aluno para a realização de pesquisa bibliográfica utilizando procedimentos e 

técnicas de busca e recuperação da informação, tanto manuais como automatizadas, no manuseio da 

informação constante da bibliografia e na apresentação de gêneros textuais acadêmicos e de uso na 

carreira profissional do engenheiro.  

a) Instruir os alunos na utilização das fontes de informação gerais e especializadas, tanto manuais 

como automatizadas; b) preparar os alunos para a leitura de textos técnicos e científicos; c) 

capacitar os alunos para a aplicação das normas da ABNT sobre documentação; d) oferecer aos 

alunos subsídios para a realização de uma pesquisa bibliográfica; e) orientar os alunos na 

apresentação de trabalhos acadêmicos e relatórios.  
 

Conteúdo Programático: 

1) Pesquisa bibliográfica, o que é, tipos, para que serve 

2) Fontes bibliográficas: livros, artigos, vídeos, fontes virtuais e on line 

3) Acesso à informação: bibliotecas (sistema de catalogação), bibliotecas virtuais, bases de dados, 

internet 

4) Leitura e produção de textos a partir da bibliografia: fichamento, resumo, resenha.  

5) Trabalhos acadêmicos, relatórios. Normas ABNT 

6) A pesquisa bibliográfica 

7) Referências bibliográficas e citações. Normas ABNT 

8) Como organizar a bibliografia: uso de programas gestores de referências bibliográficas (por 

exemplo Mendeley, EndNote Web, Zotero) 

 
Metodologia: As aulas serão expositivas e dialogadas, com trabalhos individuais e/ou em grupos, 

exposição oral e/ou apresentação escrita, elaboração de textos, uso da Internet e da Biblioteca 

Universitária BU/UFSC para elaboração de trabalhos. 
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