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DISCIPLINA 
 
CÓDIGO  / TURMA NOME 
HH706 A TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA VI 

“Oficina de desenvolvimento de Exposições – Museografia Científica”  
 
PRÉ-REQUISITOS 
HH183/ AA200 
 
CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 
TEORIA 02 PRÁTICA 02 LABORATÓRIO 00 ORIENTAÇÃO 02 ESTUDO 00 
ATIVIDADE À DISTÂNCIA  00 HORAS AULA EM SALA 04 

 
CRÉDITOS:  
06 
 
HORÁRIO : 
6ª f. 14h00 às 18h00 
 
PROFESSOR (A)  RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 
Cristina Meneguello e Marcelo Firer       
 
PED:  A (     )  B (    ) ou   C (     ) 
  
 
PAD 

  

 
EMENTA 
Esta disciplina terá seu programa definido em função das pesquisas que se realizam no 
Departamento de História e das discussões prévias entre alunos e professores. 
 
PROGRAMA 
Proposta: Trata-se de uma disciplina com encontros semanais de 04 horas para desenvolver 
projetos de exposições que serão construídas e exibidas no Museu Exploratório de 
Ciências. A disciplina compreenderá leituras teóricas e metodológicas sobre museologia e 
museografia científicas  e o desenvolvimento coletivo de exposições em três temas 
específicos. São eles:“Metereologia”,  “Sons da Cidade” e “Biodiversidade”.  
O desenvolvimento das exposições, desde a concepção inicial até o detalhamento formal, 
incluindo projetos de identidade visual, desenhos técnicos de arquitetura e engenharia, 
definição de estrutura de softwares, redação de material de apoio e divulgação, programa 
educativo e de avaliação, em um trabalho multidisciplinar. Assim, a disciplina volta-se a 
graduandos de diversas áreas que, ao conceberem e desenvolverem exposições temporárias 
de caráter educacional e científico, terão a possibilidade de exercitar as capacidades 
adquiridas em seus cursos de origem. 
O Museu Exploratório de Ciências – Unicamp pretende produzir e exibir todas estas 



exposições e na ocasião os envolvidos no projeto serão devidamente creditados. 
 A disciplina volta-se principalmente a estudantes dos cursos de arquitetura, midialogia, 
história, engenharia mecânica, elétrica, mecatrônica e civil, geologia, geografia, física e 
matemática, mas poderá abrigar interessados provenientes de outros cursos. 
Avaliação: A forma de avaliação será progressiva. A cada mês de trabalho os estudantes, 
organizados em grupos de trabalho, farão uma entrega. As entregas serão progressivamente 
mais complexas, num total de 04 entregas ao longo do semestre. 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
      
 
BIBLIOGRAFIA  

A bibliografia específica será fornecida no 1º dia de aula. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
      
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 
      
 


