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I – RELATÓRIO
Trata o presente de diversos processos acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais
dos Cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social,
Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia remetidas pela
SESu/MEC para apreciação da CES/CNE.
A Comissão constituída pelas Conselheiras Eunice Ribeiro Durham, Vilma de
Mendonça Figueiredo e Silke Weber analisou as propostas provindas da SESu
referentes aos cursos mencionados e procedeu a algumas alterações com o objetivo
de adequá-las ao Parecer 776/97 da Câmara de Educação Superior, respeitando, no
entanto, o formato adotado pelas respectivas Comissões de Especialistas que as
elaboraram. A Comissão retirou, apenas de cada uma das propostas, o item relativo
à duração do curso, considerando o entendimento de que o mesmo não constitui
propriamente uma diretriz e será objeto de uma Resolução específica da Câmara de
Educação Superior, o que foi objeto do Parecer CNE/CES 583/2001.
II – VOTO DO(A) RELATOR(A)
A Comissão recomenda a aprovação das propostas de diretrizes dos cursos
mencionados na forma ora apresentada.
Brasília(DF), 03 de abril de 2001.
Conselheiro(a) Silke Weber – Relator(a)
Conselheiro(a) Eunice Ribeiro Durham
Conselheiro(a) Vilma de Mendonça Figueiredo

III – DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do(a) Relator(a).
Sala das Sessões, em 03 de abril de 2001.
Conselheiro Arthur Roquete de Macedo – Presidente
Conselheiro Jose Carlos Almeida da Silva – Vice-Presidente

DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA
Diretrizes Curriculares

1 Perfil dos Formandos
A formação do bibliotecário supõe o desenvolvimento de determinadas
competências e habilidades e o domínio dos conteúdos da Biblioteconomia. Além de
preparados para enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua
prática profissional, produzir e difundir conhecimentos, refletir criticamente sobre a
realidade que os envolve, buscar aprimoramento contínuo e observar padrões éticos
de conduta, os egressos dos referidos cursos deverão ser capazes de atuar junto a
instituições e serviços que demandem intervenções de natureza e alcance variados:
bibliotecas, centros de documentação ou informação, centros culturais, serviços ou
redes de informação, órgãos de gestão do patrimônio cultural etc.
As IES poderão acentuar, nos projetos acadêmicos e na organização curricular,
características do egresso que, sem prejuízo do patamar mínimo aqui considerado,
componham perfis específicos.

2 Competências e Habilidades
Dentre as competências e habilidades dos graduados em Biblioteconomia
enumeram-se as típicas desse nível de formação.
Gerais









Gerar produtos a partir dos conhecimentos adquiridos e divulgá-los;
Formular e executar políticas institucionais;
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos;
Utilizar racionalmente os recursos disponíveis;
Desenvolver e utilizar novas tecnologias;
Traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidades nas
respectivas áreas de atuação;
Desenvolver atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, dirigir,
assessorar, prestar consultoria, realizar perícias e emitir laudos técnicos e
pareceres;
Responder a demandas sociais de informação produzidas pelas
transformações tecnológicas que caracterizam o mundo contemporâneo.

Específicas




Interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e uso da
informação, em todo e qualquer ambiente;
Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar recursos e produtos de
informação;
Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza;




Processar a informação registrada em diferentes tipos de suporte, mediante a
aplicação de conhecimentos teóricos e práticos de coleta, processamento,
armazenamento e difusão da informação;
Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, transferência e uso
da informação.

3 Conteúdos Curriculares
Os conteúdos dos cursos distribuem-se em conteúdos de formação geral,
destinadas a oferecer referências cardeais externas aos campos de conhecimento
próprios da Biblioteconomia e em conteúdos de formação específica, que são
nucleares em relação a cada uma das identidades profissionais em pauta.
a) Conteúdos de Formação Geral
De caráter propedêutico ou não, os conteúdos de formação geral envolvem
elementos teóricos e práticos e têm por objetivo o melhor aproveitamento dos
conteúdos específicos de cada curso.
b) Conteúdos de Formação Específica
Os conteúdos específicos ou profissionalizantes, sem prejuízo de ênfases ou
aprofundamentos programados pelas IES, têm caráter terminal. Constituem o núcleo
básico no qual se inscreve a formação de bibliotecários.
O desenvolvimento de determinados conteúdos como a Metodologia da Pesquisa ou
as Tecnologias em Informação, entre outras – poderá ser objeto de itens curriculares
formalmente constituídos para este fim ou de atividades praticadas no âmbito de
uma ou mais conteúdos.
Recomenda-se que os projetos acadêmicos acentuem a adoção de uma perspectiva
humanística a formulação dos conteúdos, conferindo-lhes um sentido social e
cultural que ultrapasse os aspectos utilitários mais imediatos sugeridos por
determinados itens.
As IES podem adotar modalidades de parceria com outros cursos para:
a)
b)
c)
d)

ministrar matérias comuns;
promover ênfases específicas em determinados aspectos da carreira;
ampliar o núcleo de formação básica;
complementar conhecimentos auferidos em outras área.

4 Estágios e Atividades Complementares
Mecanismos de interação do aluno com o mundo do trabalho em sua área, os
estágios serão desenvolvidos no interior dos programas dos cursos, com intensidade
variável segundo a natureza das atividades acadêmicas, sob a responsabilidade

imediata de cada docente. Constituem instrumentos privilegiados para associar
desempenho e conteúdo de forma sistemática e permanente.
Além disso, o colegiado do curso poderá estabelecer o desenvolvimento de
atividades complementares de monitoria, pesquisa, participação em seminários e
congressos, visitas programadas e outras atividades acadêmicas e culturais,
igualmente orientadas por docentes (de preferência em regime de tutoria) a serem
computadas como carga horária.

5 Estrutura do Curso
A estrutura geral do curso de Biblioteconomia deverá ser definida pelo respectivo
colegiado, que indicará a modalidades de seriação, de sistema de créditos ou
modular.

6 Avaliação Institucional
Os cursos deverão criar seus próprios critérios para a avaliação periódica, em
consonância com os critérios definidos pela IES à qual pertence, incluindo aspectos
técnico-científicos, didático-pedagógicos e atitudinais.

DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE ARQUIVOLOGIA
Diretrizes Curriculares

1 Perfil dos Formandos
O arquivista ter o domínio dos conteúdos da Arquivologia e estar preparado para
enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua prática profissional,
particularmente as que demandem intervenções em arquivos, centros de
documentação ou informação, centros culturais, serviços ou redes de informação,
órgãos de gestão do patrimônio cultural.

2 Competências e Habilidades
Dentre as competências e habilidades dos graduados em Arquivologia enumeram-se
as de caráter geral e comum, típicas desse nível de formação, e aquelas de caráter
específico.
Gerais









Identificar as fronteiras que demarcam o respectivo campo de conhecimento;
Gerar produtos a partir dos conhecimentos adquiridos e divulga-los;
Formular e executar políticas institucionais;
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos;
Desenvolver e utilizar novas tecnologias;
Traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidades nas
respectivas áreas de atuação;
Desenvolver atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, dirigir,
assessorar, prestar consultoria, realizar perícias e emitir laudos técnicos e
pareceres;
Responder a demandas de informação produzidas pelas transformações que
caracterizam o mundo contemporâneo.

Específicas





Compreender o estatuto probatório dos documentos de arquivo;
Identificar o contexto de produção de documentos no âmbito de instituições
públicas e privadas;
Planejar e elaborar instrumentos de gestão de documentos de arquivo que
permitam sua organização, avaliação e utilização;
Realizar operações de arranjo, descrição e difusão.

3 Conteúdos Curriculares
Os conteúdos do curso distribuem-se em atividades acadêmicas de formação geral,
destinadas a oferecer referências cardeais externas aos campos de conhecimento
próprios da Arquivologia, e em atividades acadêmicas de formação específica.

a) Conteúdos de Formação Geral
De caráter propedêutico ou não, os conteúdos de formação geral envolvem
elementos teóricos e práticos, que forneçam fundamentos para os conteúdos
específicos do curso.
b) Conteúdos de Formação Específica
Os conteúdos específicos ou profissionalizantes, sem prejuízo de ênfases ou
aprofundamentos, constituem o núcleo básico no qual se inscreve a formação de
arquivistas.
O desenvolvimento de determinados conteúdos como o relacionados com
Metodologia da Pesquisa ou com as Tecnologias em Informação, entre outras –
poderá ser objeto de itens curriculares.
As IES podem adotar modalidades de parceria com outros cursos para:
a) ministrar matérias comuns;
b) promover ênfases específicas em determinados aspectos do campo
profissional;
c) ampliar o núcleo de formação básica;
d) complementar conhecimentos auferidos em outras áreas.

4 Estágios e Atividades Complementares
Mecanismos de interação do aluno com o mundo do trabalho em sua área, os
estágios são desenvolvidos no interior dos programas dos cursos, com intensidade
variável segundo a natureza das atividades acadêmicas desenvolvidas, sob a
responsabilidade imediata de cada docente.
Além disso, o colegiado do curso estabelecerá o desenvolvimento de atividades
complementares de monitoria, pesquisa, participação em seminários e congressos,
visitas programadas e outras atividades acadêmicas e culturais, orientadas por
docentes.

5 Estrutura do Curso
Os cursos devem incluir no seu projeto pedagógico os critérios para o
estabelecimento das atividades acadêmicas obrigatórias e optativas e a organização
modular, por créditos ou seriada.

6 Conexão com a Avaliação Institucional
Os cursos deverão criar seus próprios critérios para a avaliação periódica em
consonância com os critérios definidos pela IES à qual pertencem, esclarecendo as

ênfases atribuídas aos
atitudinais.

aspectos

técnico-científicos;

didático-pedagógicos

e

DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE MUSEOLOGIA
Diretrizes Curriculares

1 Perfil dos Formandos
A formação do museólogo supõe o domínio dos conteúdos da Museologia e a
preparação para enfrentar com proficiência e criatividade os problemas de sua
prática profissional, especialmente, aqueles que demandem intervenções em
museus, centros de documentação ou informação, centros culturais, serviços ou
redes de informação, órgãos de gestão do patrimônio cultural.

2 Competências e Habilidades
Dentre as competências e habilidades dos graduados em Museologia, enumeram-se
as de caráter geral e comum, típicas desse nível de formação, e aquelas de caráter
específico.
Gerais










Identificar as fronteiras que demarcam o respectivo campo de conhecimento;
Gerar produtos a partir dos conhecimentos adquiridos e divulga-los;
Desenvolver e aplicar instrumentos de trabalho adequados;
Formular e executar políticas institucionais;
Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos;
Desenvolver e utilizar novas tecnologias;
Traduzir as necessidades de indivíduos, grupos e comunidades nas
respectivas áreas de atuação;
Desenvolver atividades profissionais autônomas, de modo a orientar, dirigir,
assessorar, prestar consultoria, realizar perícias e emitir laudos técnicos e
pareceres;
Responder a demandas de informação determinadas pelas transformações
que caracterizam o mundo contemporâneo.

Específicas






Compreender o Museu como fenômeno que se expressa sob diferentes
formas, consoante sistemas de pensamento e códigos sociais;
Interpretar as relações entre homem, cultura e natureza, no contexto temporal
e espacial;
Intervir, de forma responsável, nos processos de identificação, musealização,
preservação e uso do patrimônio, entendido como representação da atividade
humana no tempo e no espaço;
Realizar operações de registro, classificação, catalogação e inventário do
patrimônio natural e cultural;
Planejar e desenvolver exposições e programas educativos e culturais.

3 Tópicos de Estudo
Os conteúdos dos cursos distribuem-se em atividades acadêmicas de formação
geral, destinadas a oferecer referências cardeais externas aos campos de
conhecimento próprios da Museologia, e em atividades acadêmicas de formação
específica.
a) Conteúdos de Formação Geral
De caráter propedêutico ou não, as matérias de formação geral envolvem
elementos teóricos e práticos e têm por objetivo o melhor aproveitamento dos
conteúdos específicos do curso.
b) Conteúdos de formação específica
Os conteúdos específicos ou profissionalizantes, sem prejuízo de ênfases ou
aprofundamentos programados pelas IES, constituem o núcleo básico no qual se
inscreve a formação de museólogos.
As IES podem adotar modalidades de parceria com outros cursos para:
a)
b)
c)
d)

ministrar matérias comuns;
promover ênfases específicas em determinados aspectos da carreira;
ampliar o núcleo de formação básica;
complementar conhecimentos auferidos em outras áreas.

4 Estágios e Atividades Complementares
Mecanismos de interação do aluno com o mundo do trabalho em sua área, os
estágios serão desenvolvidos no interior dos programas dos cursos, com intensidade
variável segundo a natureza das atividades acadêmicas, sob a responsabilidade
imediata de cada docente.

5 Estrutura do Curso
Os cursos devem incluir em seu projeto pedagógico os critérios para o
estabelecimento das disciplinas obrigatórias e optativas e a organização modular,
por créditos ou seriada.

6 Conexão com a Avaliação Institucional
O processo de avaliação implica a consideração dos objetivos preestabelecidos, a
mensuração dos resultados obtidos, em função dos meios disponíveis, com ênfase
nos aspectos técnico-científicos; didático-pedagógicos e atitudinais.

GABINETE DO MINISTRO
DESPACHOS DO MINISTRO
Em 4 de julho de 2001
Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, o Ministro de
Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer nº 492/2001, da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, favorável à aprovação das propostas
de Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia,
Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia,
Arquivologia e Museologia, conforme consta do Processo nº 23001.000126/2001-69.

