
Projeto Pedagógico da Formação Transversal em Divulgação Científica 

Matriz Curricular 
 

 

Módulo 1 Disciplinas obrigatórias 

Introdução à Divulgação Cientifica: modos, linguagens, modelos, práticas 2 créditos 30H 

Introdução à Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia.  

O objetivo da disciplina é fornecer aos alunos os elementos fundamentais, bem como o estado da arte 

internacional, da área da Divulgação Científica: modos, práticas, teorias, funções da DC e, de forma mais 

ampla, da chamada Comunicação Pública da C&T. Cerca de 60% da carga horária será dedicada a aulas de 

tipo expositivo e teórico (modelos e teorias da comunicação pública da ciência, relações ciência-públicos, 

estudos e pesquisas em DC). O restante do curso será composto por palestras de especialistas convidados e 

de seminários dos alunos. 

 

Ementa: 

- O que é comunicação pública da C&T, o que é Divulgação Científica: teorias, controvérsias, modelos 

- Para além dos modelos “de déficit”, para além dos modelos “dialógicos”. 

- Divulgação da ciência eficaz: o que dizem as pesquisas 

- Práticas e modelos inovadores em DC: estudos de caso 

 

História da Ciência e da Difusão da Cultura Cientifica 4 créditos 60H 

Estudo do 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 científica. 

Objetivos: 

Geral: Propiciar compreensão da dimensão histórica da atividade científica e do papel que a comunicação 

e seus diferentes veículos tiveram e têm na cultura científica. 

Específicos: Introdução ao estudo da historiografia da popularização da ciência a partir dos seguintes 

tópicos : 

pressupostos e abordagens; Ciência moderna e a crítica ao ocultismo; Valores da ciência e sua adoção 

como padrão cultural;. Permanências e mudanças dos veículos de difusão da ciência: feiras, exposições, 

museus, jornais, revistas, romances, cinema, rádio e televisão; Educação científica e campanhas de 

alfabetização científica; Especificidades e marcos da popularização da ciência no Brasil. 

 

Módulo 2 Prática em comunicação pública da ciência 

Divulgação da Ciência na Wikipedia 4 créditos 60H 

Nessa disciplina-laboratório trabalharemos com a produção de textos de divulgação científica no formato de 

artigos segundo as regras da Wikipedia (www.wikipedia.org), inclusive publicando 
esses artigos na plataforma. Também será trabalhada nessa disciplina a tradução e adaptação 
para o português de artigos publicados nas plataformas da Wikipedia em outras línguas que não a portuguesa, 

principalmente da Wikipedia em inglês, na qual existem hoje mais de 6 milhões de 
artigos (em comparação, na Wikipédia em português existem pouco mais de um milhão de 
artigos). Dados os requisitos de qualidade exigidos pelos critérios da Wikipedia, essa plataforma 
tende a se tornar uma das fontes mais confiáveis de informações no difuso e desordenado universo 
da internet. 

Produção e apresentação do trabalho científico 2 créditos 30H 

O processo de comunicação científica. Fontes e recursos de informação. Elaboração do 

trabalho científico. Normalização e Apresentação do trabalho científico. 



Comunicação da Ciência em Museus 4 créditos 60H 

Os museus como espaços de aprendizagens sobre ciência, de formação de consciência crítica e também de 

inspiração, de intercâmbio e mediação cultural. Até que ponto os museus da atualidade dialogam com esta 

proposta? De que forma os trabalhos de criação e produção de exposições e de mediação podem contribuir 

para a construção dessa proposta? As professoras dessa disciplina atuarão de forma articulada com os vários 

museus da UFMG. A disciplina constará de discussão  de artigos publicados sobre o tema, de análise de 

museus virtuais e de seminários ministrados por integrantes das equipes dos museus da UFMG e de 

convidados externos. 

Análise de Dispositivos de Divulgação Científica 4 créditos 60H 

Análise das condições de produção e de circulação de dispositivos de divulgação e comunicação das 

ciências 

Objetivos: 

Definir dispositivos de divulgação e comunicação das ciências em diferentes cenários. Elaborar 

instrumentos de diagnóstico de impacto de dispositivos de divulgação e comunicação das ciências. Planejar 

dispositivos de divulgação e comunicação das ciências em diferentes cenários (exposição, performances, 

simulações, podcasts, cards, etc) e avaliar sua efetividade. Monitorar dispositivos de divulgação e 

comunicação das ciências em diferentes cenários. Produzir feedback oral e escrito e indexadores de ações. 

Produção de vídeos   

Mídias e linguagens: planejamento comunicacional em dinâmica 

transmídia 

4 créditos 60H 

A dinâmica transmídia como lógica de comunicação na Cultura das Conexões: jornalismo 

transmídia,educação transmídia, ativismo transmídia e marketing transmídia. Metodologia de análise e 

planejamento comunicacional em dinâmica transmídia. Distribuição multiplataforma de informações e 

processos de engajamento social em conexões de redes sociais online. Planejamento e desenvolvimento de 

ações transmídia aplicadas a cliente real. 

Vivências Pedagógicas em equipamentos científico-culturais móveis e em 

plataformas virtuais 

4 créditos 60H 

Imersão à rotina de um setor educativo de um museu móvel em interface com a escola de Educação Básica 

- o Museu Itinerante Ponto UFMG. Reflexões sobre a prática docente e saberes da mediação. Vivência 

coletiva do fazer pedagógico de um museu. 

Plataformas e Algoritmos 4 créditos 60H 

Ementa: 

Plataformas online: fundamentos e implicações; Dimensões dos Estudos de Plataforma: infraestrutura, 

datificação, governança, modelos de negócio, práticas e affordances. Introdução aos estudos críticos de 

algoritmos. Metodologias de pesquisa com/sobre plataformas e algoritmos. 

Objetivos: 



Discutir as especificidades e implicações da plataformização e das mediações algorítmicas na sociedade 

contemporânea. 

- Explorar práticas e técnicas vinculadas às plataformas online em suas diferentes dimensões. 

- Desenvolver trabalhos que explorem novas metodologias de pesquisa 

Introdução à prática da comunicação pública da ciência 2 créditos 30H 

Promover a reflexão e a prática da comunicação da ciência para público não especializado. O conceito de 

divulgação científica e sua história no Brasil e no mundo; os espaços e veículos para divulgar ciência, a 

popularização da ciência e a ciência feita nos institutos de pesquisa e universidades; promover 

oportunidades para formação do futuro pesquisador/profissional como divulgador de ciência, incluindo 

práticas para mídia escrita e audiovisual. 

Divulgação científica baseada em evidência 2 créditos 30H 

Como fazer uma divulgação científica de modo científico? O conhecimento acumulado nos últimos 40 anos 

da pesquisa acadêmica na área  fornece uma base que permite o planejamento de ações de Comunicação 

Pública da Ciência e Tecnologia (CPCT)/Divulgação Científica (DC) baseadas em evidências mais seguras. 

Nesta disciplina iremos conhecer alguns fatores ampla e profundamente analisados pela literatura 

acadêmica sobre a CPCT/DC e seus potenciais efeitos na comunicação: uso de metáforas, elementos de 

humor, enquadramento (framing), entre outros. 

 

Módulo 3 Incertezas, riscos, controvérsias e aspectos éticos e ciências 

Antropoceno - uma perspectiva transdisciplinar a partir das ciências 

humanas 

4 créditos 60H 

Os estudiosos de diversas áreas acadêmicas têm demonstrado que o planeta sofre um crescente 

desequilíbrio energético (mais energia térmica entra e permanece no sistema Terra do que é dissipada para 

fora dele) causado pelo acúmulo de concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa (GEE). O 

capitalismo globalizado tem produzido efeitos drásticos sobre o sistema climático, sobre a biodiversidade e 

sobre a saúde humana. Para pensar sobre o atual momento, o curso pretende convocar autores da 

antropologia, da filosofia, da biologia e pensadores indígenas com o intuito de fazer ressonar alertas e 

possíveis alternativas para evitar ou “adiar o fim do mundo”. 

Gênero, feminismo e ciência 4 créditos 60H 

Diálogos entre feminismo, gênero, ciência e tecnologia. Os estudos feministas, os estudos de gênero e suas 

articulações com os estudos sociais da ciência. Contribuições do Feminismo para a Ciência. Novas 

possibilidades de comunicação da ciência a partir de um viés feminista inclusivo e de outras perspectivas 

politicamente situadas. 

A questão ambiental: Crônica de uma tragédia anunciada 4 créditos 60H 

A questão ambiental planetária será abordada desde uma perspectiva geohistórica, na qual, para além da 

paleoecologia planetária, abordar-se-á o advento da espécie humana e como essa espécie apropriou-se do 

planeta como um todo, o que suscitou todo o estado de coisas atuais que podem ser definido como uma 

tragédia ambiental em curso 



Ciência, tecnologia política e sociedade 2 créditos 30H 

Conhecimento e “crença”. Fatos e teorias científicas. Ciência moderna vs ciência contemporânea. 

Elementos de Sociologia da C&T e Estudos Sociais de C&T. Políticas de Ciência e Tecnologia. 

Entrelaçamento ciência, tecnologia e democracia; ciência e públicos; ciência, tecnologia e mercado. Como 

funciona, e para que serve, a comunicação pública da ciência. Participação pública em C&T, democracia vs 

expertise técnica. 

Filosofia da Tecnologia 4 créditos 60H 

Descrições dinâmicas das teorias científicas: problemas de construção, de validação e de reformulação. 

Conhecimento científico e a especificidade do conhecimento tecnológico. O modelo ciência pura / ciência 

aplicada / tecnologia. Conhecimento tecnológico do tipo científico. Ontologia da tecnologia. Controvérsias: 

irrefutabilidade na tecnologia; eficácia versus verdade; conhecimento normativo. Contexto da normatização 

e contexto da realização: o nascimento da tecnologia contemporânea. 

História da Matemática 4 créditos 60H 

Desenvolvimento das ideias e técnicas da matemática da antiguidade ao século XX. 

Das artes às ciências e das ciências às artes 4 créditos 60H 

A disciplina se apresenta como um espaço de explicitação, abordagem e discussão das maneiras pelas quais 

as ciências aparecem nas diversas manifestações artísticas, no curso da história das sociedades. Assim, as 

atividades didáticas e as dinâmicas terão como objeto a tradução estética das diferentes dimensões e 

características que constituem o fazer da cientificidade; tanto de seus conteúdos e formas de procedimento, 

quanto dos sujeitos reais que produzem o conhecimento. Neste sentido, trata-se de uma exploração histórica 

e temática sobre como as ciências são retratadas no terreno artístico-cultural. Por meio do estudo das formas 

pelas quais as artes (cinema, teatro, artes plásticas, literatura, música) construíram uma dada imagem do 

conhecimento científico é possível trazer à tona igualmente as maneiras pelas quais as ciências são 

socialmente apropriadas e ressignificadas. 

 


