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Ficha 2 (variável) – Período especial (Res. 59/2020-CEPE) 

 

Disciplina: Oficina de História e Memória II Código: HH222 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Nº de vagas: 10 

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

Disciplina ofertada em período especial (Resolução 59/2020-CEPE) para o Curso de História – Memória e 
Imagem. 

CH Total: 90 

CH semanal: 08 
Padrão (PD):  

Laboratório 
(LB):  

Campo 
(CP):  

Estágio 
(ES):  

Orientada 
(OR):  
 

Prática 
Específica (PE):  

 

EMENTA: Desenvolvimento de pesquisa e produção autônoma de atividade laboratorial sobre temas 
museográficos e arquivísticos, em ambiente laboratorial. 
 

PROGRAMA: Sistematizar noções gerais sobre história pública e orientar a produção de materiais de 
divulgação de conteúdo histórico em suportes digitais, a partir de recortes de pesquisa previamente 
definidos e de pesquisas em acervos digitais. 

OBJETIVO GERAL: Instrumentalizar os estudantes na elaboração e produção de um catálogo histórico ou 
guia de visitação digital. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: O aluno deverá ser capaz de: Definir uma temática e um suporte para um produto 
prático em formato digital; Definir e esboçar as características do suporte escolhido (catálogo, guia ou 
website); Realizar um levantamento e análise de produtos similares; Realizar pesquisa iconográfica e de 
fontes na hemeroteca digital; realizar pesquisa bibliográfica básica, contemplando títulos que tratam de 
temas/objetos similares ao seu, e que servirão de fundamentação para o seu produto; Elaborar o projeto 
virtual de um catálogo, um guia de visitação ou website.  
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
(incluindo horários de atividades síncronas): 
 
Serão realizados quatro encontros síncronos, totalizando 16 horas de atividades. O restante da carga 
horária da disciplina (74 horas) será ocupado com atividades assíncronas, nas quais o docente 
supervisionará a elaboração do produto prático de cada estudante. Será realizado atendimento 
individualizado por intermédio de contato por e-mail e orientações online, em vista da diversidade de 
temas e fontes. 

 
Atividades síncronas (16 horas): 

1) 11/08 (terça-feira), das 14 às 18 horas – via plataforma jitsi 
Atividades: apresentação e discussão do programa, instruções sobre o funcionamento da disciplina e 
comentários gerais sobre as leituras e as atividades a serem realizadas pelas e pelos estudantes. Discussão 
sobre a noção de “história pública” e sua potência política na sociedade contemporânea. 
Texto de referência:  
ALBIERI, Sara. História pública e consciência histórica. In: ALMEIDA. Juniele Rabêlo; ROVAI, Marta Gouveia 
de Oliveira (Orgs.). Introdução à História Pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011. 
Site: http://www.labhoi.uff.br/linha-de-pesquisa/historia-publica-e-educacao-no-labhoi 
 

http://www.labhoi.uff.br/linha-de-pesquisa/historia-publica-e-educacao-no-labhoi
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2) 25/08 (terça-feira), das 14 às 18 horas – via plataforma jitsi 
Atividades: discussão coletiva sobre as propostas trazidas por cada aluno, envolvendo os assuntos e as 
sugestões de suportes, considerando questões de linguagem, estilo e adequação entre forma e conteúdo. 
Avaliação de produtos similares, a cada caso. 
 

3) 15/09 (terça-feira), das 14 às 18 horas – via plataforma jitsi 
Atividades: proposição de alternativas formais para o produto de cada estudante. Apresentação dos 
croquis, estudos e bonecos dos produtos em andamento para ser submetido à apreciação crítica do grupo.  
 

4) 22/09 (terça-feira), das 14 às 18 horas – via plataforma jitsi 
Atividades: apresentação dos produtos já elaborados e discussão crítica sobre o trabalho apresentado por 
cada estudante. 

 
OBS: Caso ocorram problemas técnicos que inviabilizem a participação de estudantes nas atividades 
síncronas, os mesmos receberão as devidas informações por e-mail (ou por outra forma de comunicação), 
garantindo o acesso aos conteúdos trabalhados. As reuniões síncronas também poderão ser remarcadas, 
para garantir a possibilidade de discussão crítica sobre os produtos em desenvolvimento. 

 
Atividades assíncronas (74 horas):  
Conforme indicado acima, as atividades assíncronas consistirão na elaboração, por parte dos estudantes, 
de um produto prático, sob a supervisão direta da docente da disciplina, que realizará atendimento 
individualizado por intermédio de troca de e-mails e orientações remotas. 
Os estudantes deverão realizar as seguintes tarefas, no período compreendido entre os dias 12/08 e 21/09:  
1) Definir o assunto do seu produto prático, apontando a temática e o recorte escolhido, bem como o 
formato do produto a ser realizado (catálogo digital, guia de visitação, website); 
2) Definir e descrever o assunto a ser veiculado no produto; 
3) Definir e esboçar as características do suporte; 
4) Fazer um levantamento e análise de produtos similares; 
5) Realizar pesquisa iconográfica e de fontes na hemeroteca digital, pertinentes ao assunto do seu 
trabalho; 
6) Informar as fontes que pretende utilizar ou incorporar na elaboração do produto; 
7) Apontar uma bibliografia básica, contemplando títulos que tratam de temas/objetos similares ao seu, e 
que servirão de fundamentação para o seu produto;  
8) Elaborar o projeto virtual de um catálogo, um guia de visitação ou website, que deverá ser enviado por 
email para a professora até as 23:59h do dia 21/09.  
Para cada uma das oito tarefas acima indicadas será atribuída uma carga horária equivalente a 9 (nove) 
horas [total 72 horas]. Cada aluno terá no mínimo uma orientação remota individual de 2 horas, e assim 
integralizará a carga horária assíncrona prevista de 74 horas. 

 
 

 

AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA: 
Os produtos realizados pelos alunos serão avaliados considerando a adequação formal (suporte e 
linguagem apropriados) e os conteúdos abordados. Os estudantes poderão entrar em contato com a 
docente para discutir suas dúvidas em relação à avaliação, caso haja necessidade. 
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Docentes responsáveis pela Disciplina e respectivos contatos: 
Rosane Kaminski [rosanekaminski@gmail.com] 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Rosane Kaminski 
Assinatura: 

 
 
 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: Pretende-se atender o disposto no Artigo 6º da Resolução 59/2020-CEPE, que 
prevê a oferta de disciplinas da matriz curricular do Curso de Bacharelado em História – Memória e Imagem, 
com a finalidade de “possibilitar oportunidade de adiantamento do currículo”, seguindo o disposto no Art. 
86 da Resolução Nº 37/97-CEPE”. 
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