
 
 

Ficha 2 
Disciplina: Tópicos especiais em museologia: Antropologia e 

museus 
Código: HS 322 

Natureza:  
(    ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(    ) Semestral      (   ) Anual ( X ) Modular 
Ciclo: 
 
(   )1º   (     )2º  ( X )3º  

Modalidade de disciplina a ser ofertada 
em período especial, conforme a 
Resolução 59/2020-CEPE: 

( X ) ERE 

Total de Vagas: 
Veteranos:  

                15               

Calouros:   

  15 

Total:   

30 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).... % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 20 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

EMENTA  

Bens culturais. Patrimônio e Memória. Acervo. Tombamento e exposições. A construção de identidades e 
alteridades através dos museus. 

OBJETIVO GERAL 
 

A disciplina aborda o vínculo entre antropologia e museus, tendo o propósito de aproximar os alunos deste 
tema e de promover uma reflexão crítica a respeito.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Ao longo da disciplina serão abordados principalmente os seguintes temas:  

 o papel dos museus tanto no surgimento da antropologia, quanto no seu posterior 
desenvolvimento; 

 os processos de colecionamento em diversos períodos da antropologia;  

 as conceituações dos objetos em contextos museais; 

 os museus como espaços de interação cultural e política; 

 os museus como espaços para a prática e a pesquisa antropológicas.  
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A carga horária é dividida em 32 horas assíncronas e 28 horas síncronas.  
Os encontros síncronos serão dedicados a: 

 exposição e debate dos textos ou vídeos conforme calendário, dos quais os alunos deverão ter 
feito leitura/visualização prévia; 

 resultado de pesquisas que serão definidas durante as aulas.  
 
Os encontros síncronos, a disponibilização de material e a realização de outras atividades assíncronas 
serão realizados por meio da plataforma Teams.  
 
A carga horária assíncrona será dedicada pelos alunos a: 

 leitura dos textos; 

 realização das atividades de pesquisa detalhadas em aula; 

 preparação das apresentações a serem realizadas durante os encontros síncronos;  

 elaboração dos ensaios. 
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As atividades de pesquisa consistirão em: 
 

 Pesquisa on-line em museus do Brasil e/ou do exterior com temáticas associadas à antropologia; 

cada aluno participante deverá escolher um museu e realizar um “retrato” do mesmo 

considerando sua história, sua proposta político, social, científica e cultural, e os recursos e 

atividades que oferece, tais como: redes sociais, bancos de dados, visitas virtuais, publicações, 

projetos de pesquisa, etc.  

 A partir de uma pesquisa em acervos on-line, cada aluno deverá escolher um objeto e fazer uma 
pesquisa sobre ele, que irá desenvolvendo ao longo da disciplina e será apresentada no final da 
mesma;  

 Serão realizadas discussões coletivas de duas exposições, a partir de material disponível on-line, 
seja visita virtual, catálogo, ou qualquer outro. A definir durante a disciplina.  

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Serão solicitados dois ensaios de entre 3 e 5 páginas, um deles sobre o objeto pesquisado, e o outro 
sobre algum outro aspecto das discussões realizadas em aula e definido previamente com a professora 
(60 % da nota). 
 
Apresentações sobre os resultados das pesquisas (25%) 
 
Será considerada também a presença e a participação durante os encontros (15%) 
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Assinatura: __________________________________________ 
 

 
 

CRONOGRAMA 
 

Aulas Síncronas / Encontros on-line: Segundas e Quartas de 14h30 a 16h30 
 

Dia Atividade 

10/08 Apresentação de disciplina 
12/08 Discussão de texto; apresentação dos museus escolhidos 
17/08 Discussão de texto; apresentação dos museus escolhidos 
19/08 Discussão de vídeo; apresentação de objetos para pesquisa escolhidos 
24/08 Discussão de vídeo; apresentação de objetos para pesquisa escolhidos 
26/08 Discussão de texto; discussão de documentação e bibliografia sobre os objetos 

escolhidos 
31/08 Discussão de texto; discussão de documentação e bibliografia sobre os objetos 

escolhidos 
02/09 Análise de exposição – discussão por grupos 
07/09 Discussão de texto; discussão sobre tipos e propostas de museus 
09/09 Discussão de vídeo; discussão sobre tipos e propostas de museus 
14/09 Discussão de texto; discussão sobre tipos e propostas de museus 
16/09 Discussão de texto; discussão sobre tipos e propostas de museus 
21/09 Análise de exposição – discussão por grupos 
23/09 Apresentação dos resultados das pesquisas sobre os objetos 

 


