
 

FORMAÇÃO TRANSVERSAL EM DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A comunicação pública da ciência e tecnologia tem deixado de ser um "hobby" 

para os acadêmicos, e tem sido reconhecida como uma necessidade. Nas diversas 

profissões, saber comunicar-se com a sociedade, com o público ou o paciente, tem se 

tornado uma habilidade reconhecidamente importante, tanto para efetivar, legitimar, ter 

apoio e/ou dar visibilidade ao trabalho, como também para prestar conta à sociedade de 

recursos públicos destinados a projetos. Proporcionar a aquisição e/ou produção de 

conhecimentos básicos sobre pesquisa científica e suas diferentes formas de produção 

nas várias áreas do conhecimento, preparar os alunos de forma que se sintam 

capacitados para explorar e discutir possíveis relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade, são alguns dos objetivos da Formação Transversal em Divulgação Científica.   

 

Estrutura curricular 

Código Disciplina Carga 

Horária 

UNI 060 Ciência e Sociedade 60 horas 

UNI 061 História da Ciência e da Difusão da Cultura Científica 60 horas 

UNI 062 Comunicação da Ciência em Museus 60 horas 

UNI 063 Laboratório de Comunicação Científica A (ementa variável) 60 horas 

UNI 064 Laboratório de Comunicação Científica B (ementa variável) 30 horas 

UNI 065 Tópicos em Divulgação Científica A (ementa variável) 30 horas 

UNI 066 Tópicos em Divulgação Científica B (ementa variável) 60 horas 

 

Para integralizar a Formação Transversal em Divulgação Científica o estudante deverá: 

 Obrigatoriamente cursar as disciplinas Ciência e Sociedade, História da Ciência 

e da Difusão da Cultura Científica e Comunicação da Ciência em Museus; 

 Cursar no mínimo 180 horas nas disciplinas de Laboratório de Comunicação 

Científica A, Laboratório de Comunicação Científica B, Tópicos em Divulgação 

Científica A ou Tópicos em Divulgação Científica B. Desta carga horária, no 



mínimo 60 horas devem ser cursadas em disciplinas de Laboratório de 

Comunicação Científica A ou B, e no mínimo 60 horas em disciplinas de 

Tópicos de Divulgação Científica A ou B. 

 

 

 

Disciplinas e Ementas 

 

Ciência e Sociedade 

O objetivo desta disciplina é dúplice. De um lado, fornecer indispensáveis 

ferramentas conceituais, analíticas, teóricas, que ajudam o comunicador a não cair em 

armadilhas comuns da divulgação científica (tais como narrativas ingênuas de 

determinismo tecnológico, econômico, social, de historicismo ou teleologia ingênua, 

erros de atribuição de causa-efeito em fenômenos complexos, interpretação errada ou 

simplória de teorias, experimentos, dados, ou falta de checagem das fontes ou de 

interpretação do contexto e do significado de fatos e teorias científicas, etc.). De outro, a 

disciplina pretende fornecer exemplos práticos, e estudos de casos concretos, de como 

comunicar a ciência para públicos variados em casos de controvérsias, em caso de 

elevada percepção de risco, em casos de emergência ou crise sanitária ou 

socioambiental, etc. 

Ementa: Conhecimento e crença. Fatos e teorias científicas. O que é a ciência moderna, 

como funciona. Características da ciência contemporânea. Políticas de C&T, relações 

CTI e públicos. Como interpretar dados: as armadilhas do fato científico. Como ler, 

interpretar, interrogar (e, por fim, comunicar) papers e release de pesquisa. Uso das 

fontes: checagem, expertise. Como comunicar em situação de risco. Como comunicar 

em situação de controvérsia. Como comunicar em caso de conflito de interesse. 

Conhecimentos “leigos”, módelos de déficit, contextuais, de rede: teorias e modelos da 

comunicação pública da ciência. Percepção pública da ciência.  
 

História da Ciência e da Difusão da Cultura Científica 

Esta disciplina discutirá o processo histórico de construção da legitimidade e da 

autoridade da ciência, bem como da análise de momentos históricos cruciais no 

processo de consolidação e difusão da cultura cientifica. 

Ementa: A historiografia da popularização da ciência: pressupostos e abordagens. 

Ciência moderna e a crítica ao ocultismo. A centralidade da ciência no iluminismo. 



Valores da ciência e sua adoção como padrão cultural. Formação do imaginário 

científico. Permanências e mudanças dos veículos de difusão da ciência: feiras, 

exposições museus jornais, revistas, romances, cinema, radio e televisão. Educação 

cientifica e campanhas de alfabetização cientifica. Especificidades e marcos da 

popularização da ciência no Brasil.  
 

Comunicação da Ciência em Museus 

Os professores dessa disciplina atuarão de forma articulada com os vários 

museus da UFMG, de forma a explorar suas potencialidades enquanto espaços 

acadêmicos.  A disciplina promoverá a análise de artigos publicados sobre o tema, 

seguida de visitas aos vários museus, acompanhadas de discussão sobre suas 

especificidades enquanto espaços de educação não formal. 

Ementa: O que é um museu de ciência? Modelos, histórias, tipologias dos museus e 

centros interativos de C&T. Tipos de público. Tipologias e dinâmicas de mediação em 

museus de ciências. Narrativas de mediação. Técnicas de mediação. Estudos de 

públicos. Estudos de recepção e de interação. Os públicos como agentes e co-autores. 

 

Tópicos em Divulgação Científica A 

Tópicos em Divulgação Científica B 

Cada oferta da disciplina Tópicos em Divulgação Científica tratará de temáticas 

diversas, como exemplos questões ambientais, educação, neurociência, saúde e  

tecnociências, bioética, relações raciais, violência e desigualdade, políticas em C&T. A 

disciplina será ministrada por professores pesquisadores e divulgadores da ciência, 

trabalhando juntos. O professor pesquisador será responsável por preparar uma palestra 

sobre um tema relevante e impactante na área, enquanto o professor divulgador da 

ciência convidará os alunos a perguntarem, questionarem, avaliarem a confiabilidade 

dos dados, da metodologia de análise e das fontes utilizadas e ainda os aspectos éticos e 

morais. 

 

Laboratório de Comunicação Científica A 

Laboratório de Comunicação Científica B 

 

As disciplinas de Laboratório de Comunicação Científica A e B abordarão a 

complexidade e o desenvolvimento de competências na comunicação de ciências. 

Preveem atividades de laboratório nas quais serão desenvolvidas práticas e reflexões 

críticas da produção de conteúdos em diferentes linguagens midiáticas. Nestas 



disciplinas propõe-se a abordagem da  mediação, a circulação e  a produção 

colaborativa da comunicação de ciências  nas diferentes linguagens midiáticas. Sendo 

disciplinas de ementa variável, podem abordar diferentes aspectos da questão ao longo 

de suas ofertas. 

 

Duas possibilidades de temas a serem abordados nessas disciplinas de ementa 

variável são apresentadas a seguir: 

 

Laboratório Multimídia de Comunicação e Divulgação Científica (LCC-A) 

 

Se, por um lado, segue sendo verdade que os meios de comunicação 

tradicionalmente simplificam os temas científicos em sua abordagem, por outro lado, a 

multiplicidade de vozes possibilitada pelos fluxos digitais torna essa simplificação 

muito diversa. Em ambientes digitais, há desde veículos que se dirigem ao público 

amplo até aqueles que falam com nichos muito específicos. Um exemplo é a quantidade 

de páginas no Facebook voltadas à divulgação científica para "iniciados", que entendem 

minimamente das áreas em discussão e da prática científica e, por isso, demandam um 

processo de comunicação peculiar.  Nesta disciplina propõe-se abordar a  mediação, a 

circulação e  a produção colaborativa da comunicação de ciências  nas diferentes 

linguagens midiáticas.  

Ementa: Processos históricos de produção e consolidação das ciências e tecnologias em 

dispositivos mediáticos. Competências analítica e reflexiva sobre a inserção e utilização 

de novas tecnologias para a comunicação de ciências na vida social. A produção 

colaborativa e a circulação da  comunicação de ciências  em revistas e jornais  digitais, 

sites institucionais, blogs, redes sociais e mídias tradicionais. Mídias e dispositivos 

mediáticos: interações e mediações na comunicação de ciências. Dispositivos para 

mapeamento e monitoramento das expectativas e percepções dos públicos na 

comunicação de ciências. A diversidade de públicos e as diferentes possibilidades de 

comunicação. As necessidades que surgem dessa diferença e as potencialidades de cada 

tipo de veículo/nicho. Estudos de recepção na comunicação de ciências 

 

 

Laboratório de Redação em Comunicação de Ciências (LCC-B) 

 

A aquisição e o acesso às informações sobre o conhecimento científico são 

consideradas etapas necessárias à formação crítica do cidadão e sua inserção no debate 

sobre Ciência e Tecnologia. Para isso, são necessários estímulos às práticas, às reflexões 



críticas e propositivas da produção de conteúdos para fins  de divulgação de ciências 

nos vários dispositivos midiáticos. A disciplina Laboratório de Redação abordará a 

complexidade  e o desenvolvimento de competências na comunicação de ciências. 

Trata-se de uma atividade de laboratório na qual serão desenvolvidas práticas e 

reflexões críticas da produção de conteúdos em diferentes linguagens midiáticas.  

Ementa: Comunicação, educação e cidadania: contribuições do jornalismo científico na 

ampliação do debate sobre ciência, tecnologia e sociedade. Sensacionalismo, 

credibilidade e consumo de informação na comunicação de ciência. Linguagem 

científica, senso comum e relacionamento com as fontes. Mídia, produção  e circulação 

de notícias: especificidades da produção de textos para diferentes linguagens midiáticas. 

Manchetes e titulações: construções narrativas e sacralidade da ciência. Processo de 

produção de notícias, reportagens e textos na modalidade de jornalismo científico. 

Elaboração e manutenção de publicação em jornalismo científico como exercício de 

pauta, reportagem, redação, edição, produção visual, fotojornalismo e ilustração 

científica.  

 

 


