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RESUMO 

A busca e a disseminação da informação, em qualquer suporte ou mídia, faz parte das 

atribuições do profissional bibliotecário. Nos últimos anos, as TIC têm incentivado e 

promovido o crescimento geométrico da informação, além de ampliar de forma 

exponencial a informação que circula nas redes. O texto impresso deixou de ser a única 

e mais divulgada forma de transmitir informação para dar abertura a sons, imagens e a 

combinação de tudo nos documentos multimídia. Suportes físicos tornam-se 

magnéticos, através da digitalização. A imagem passa a incorporar, cada vez mais, os 

documentos e a informação que circula, trazendo consigo uma nova linguagem de 

transmissão de dados e informação. O projeto encaminhado e aprovado pela 

SEAD/UFRGS, através do Edital 11, recomenda a criação de uma disciplina, para os 

cursos de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia, que se propõe a explorar os 

recursos informacionais disponibilizados nos bancos de imagens digitais, nos jornais 

eletrônicos, nos blogs e microblogs, nos webmuseus, nos fóruns e listas de discussões e 

a análise de sua presença nas redes sociais e nas comunidades virtuais. A metodologia 

incluiu: coleta, preparação, padronização e disponibilização do material didático e 

informacional; elaboração da bibliografia pertinente; implementação dos objetos de 

aprendizagem. A sistemática de implementação contemplou uma testagem, feita a aprtir 

do oferecimento inicial da disciplina como Tópicos Especiais, nos semestres 2009/1 e 

2009/2, o permitiu que permitiu verificar e ajustar a proposta didática, os objetos de 

aprendizagem e a forma prevista para incentivar a construção do conhecimento, bem 

como a forma de avaliação contínua prevista. Este ‘laboratório’ possibilitou ajustar a 

disciplina ao perfil do discente e do profissional que se quer formar. Como resultado 

final, foi incorporada, ao currículo dos cursos do Departamento de Ciências da 

Informação, a disciplina com o título de Informação em Mídias Digitais, já estando 

sendo oferecida em 2010/1.   
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