
FORMAÇÃO TRANSVERSAL EM DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Ementas das Disciplinas 

UNI 064 Laboratório de Comunicação Científica B: Introdução à Prática da Comunicação 
Pública da Ciência 

 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. 

UNI 062 Comunicação da Ciência em Museus 

 Comunicação da ciência nos museus. Estratégias de mediação e experiências de 
projetos e ações de educação em museus. Identificação de temas e concepções de 
exposição sobre ciências. Criação de aparatos e módulos de exposições. 

UNI 066 Tópicos em Divulgação Científica B: Análise e avaliação de dispositivos de 
divulgação científica 

 Análise e avaliação de dispositivos de divulgação científica: Definição de 
dispositivos de divulgação científica em diferentes suportes. Definição de ações e 
metas de dispositivos de divulgação científica segundo o suporte. Definição de 
critérios avaliativos de dispositivos de divulgação científica segundo suas metas. 
Exercícios práticos de análise de dispositivos. 

UNI 060 Ciência e Sociedade 

 Conhecimento e crença. Fatos e teorias científicas. Ciência moderna. Ciência 
contemporânea. Políticas em Ciência e Tecnologia. Uso das fontes. Interpretação 
de dados. Comunicação científica. Teorias e modelos da comunicação pública da 
ciência. Percepção pública da ciência. 

 

Cód. Disciplina Professor CH Horário Início / 
Término 

UNI 064 Laboratório de 
Comunicação Científica B – 
Introdução à Prática da 
Comunicação Pública da 
Ciência 

Adlane Vilas-Boas 
(BIG/ICB) 

30 5ª: 19:00-
22:30 

19/05 a 
07/06 

UNI 062 Comunicação da Ciência 
em Museus 

Débora d’Ávila Reis 
(MOF/ICB) 
Verona C. Segantini 
(APL/EBA) 

60 5ª: 13:30-
17:10 

03/03 a 
07/07 

UNI 066 Tópicos em Divulgação 
Científica B – Análise e 
Avaliação de Dispositivos 
de Divulgação Científica 

Silvania S. 
Nascimento 
(MTE/FAE) 

60 4ª: 14:00-
18:00 

10/03 a 
06/07 

UNI 060 Ciência e Sociedade Yurij Castelfranchi 
(SOC/Fafich) 

60 2ª: 14:00-
18:00 

07/03 a 
04/07 

 


