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PUC

O PUC constitui um documento que visa orientar o processo de aprendizagem do estudante ao longo da 
Unidade Curricular. É por isso um guião que requer uma leitura atenta e que lhe será útil ao longo de 
todo o percurso de aprendizagem. Aqui encontrará informação sobre as temáticas a estudar, as 
competências a desenvolver, informações sobre como se organiza o processo de aprendizagem, como 
utilizar e tirar partido do espaço virtual relativo a esta Unidade Curricular, o que se espera de si, como é 
avaliado, entre outros aspectos fundamentais para realizar da melhor forma este percurso.

O que é o PUC?
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1. A Unidade Curricular

Pretende-se nesta unidade curricular estudar o fenómeno da Museologia em Portugal. O entendimento 
das variadas conjunturas históricas que rodearam o aparecimento das primeiras colecções privadas até à 
exibição dos objectos em museus públicos merecerá análise pormenorizada. Serão igualmente 
ministrados conceitos gerais de museografia, bem como noções básicas de conservação e preservação de 
obras. O estudo da tipologia e da orgânica dos núcleos museológicos nacionais estará igualmente 
incluída na presente unidade curricular.

Apresentação da Unidade Curricular

terça-feira, 28 de Fevereiro de 2012



2. Competências

Pretende-se que, no final desta Unidade Curricular, o estudante tenha adquirido as seguintes 
competências:

� Reconhecer as principais problemáticas relativas às questões do coleccionismo e da museologia 
em Portugal durante a Idade Moderna e Contemporânea; 

� Identificar os princípios essenciais que regem a Museologia, relativos à tipologia, à orgânica e à 
conservação do património.

Competências a Desenvolver
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3. Roteiro

Nesta Unidade Curricular serão trabalhadas as seguintes temáticas :

Roteiro de conteúdos a trabalhar

TEMAS

Tema 1 - Das Colecções aos Museus

Tema 2 - Tipos de Museus

Tema 3 - Noções de Museografia

Tema 4 - A organização dos núcleos museológicos

Tema 5 - Noções de Conservação e de Preservação em Museologia
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4. 

Metodologia

A metodologia de trabalho utilizada nesta Unidade Curricular compreende a leitura e reflexão 
individuais (a), a partilha da reflexão e do estudo com os colegas (b), assim como também o 
esclarecimento de dúvidas nos fóruns e a realização de actividades propostas pelo professor (c).

a) A leitura e a reflexão individuais acontecem ao longo de todo o processo de aprendizagem. Sem a 
leitura e a reflexão individuais, o discente fica muito limitado na sua participação nos fóruns previstos, 
assim como também, dificilmente, poderá realizar com sucesso as actividades formativas programadas.

b) A aprendizagem está estruturada por (5) temas.  Para cada tema foi programado um fórum não 
moderado pelo professor (Fórum alunos) e um fórum moderado pelo professor que permanecerão 
abertos, proporcionando assim uma interacção activa entre todos. 

c) A unidade curricular integra a leitura de textos e a realização de actividades formativas de carácter 
individual, programadas em função da cada tema, e que o estudante deverá, preferencialmente, procurar 
desenvolver.

Como vamos trabalhar?
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5. Recursos

Bibliografia Obrigatória:

ROCHA-TRINDADE, Maria Beatriz (coord.), Iniciação à Museologia, Lisboa, Universidade Aberta, 
1993.

NOTA - Será disponibilizado o acesso a outros recursos bibliográficos durante o semestre.

Bibliografia e outros recursos
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6. Avaliação

A avaliação assume o regime de avaliação contínua. Os estudantes que não possam seguir esta 
modalidade de avaliação podem optar pela realização de um Exame Final presencial.

A opção pelo regime de avaliação (contínua ou final) será feita pelo estudante até ao final da 3ª semana 
lectiva, não podendo ser alterada no decurso do semestre. 

Os estudantes que optem pela avaliação contínua disporão de um Cartão de Aprendizagem, pessoal, 
onde será creditada a avaliação que forem efectuando ao longo do semestre. O Cartão de Aprendizagem 
é um instrumento personalizado e cada estudante tem acesso apenas ao seu cartão.

Os estudantes que optem pela realização de um Exame Final terão acesso a todas as orientações dadas na 
plataforma e às Actividades Formativas disponibilizadas ao longo do percurso de aprendizagem, mas 
não aos instrumentos de avaliação utilizados no regime de avaliação contínua - E-fólios e P-fólio. Estes 
estarão disponíveis apenas para os estudantes que optem pela modalidade de avaliação contínua.

Como vai ser a avaliação?
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6.1. Cartão de Aprendizagem

Os estudantes que optarem pela avaliação contínua creditam no seu Cartão de Aprendizagem – CAP – as 
classificações que obtiveram com a realização de vários trabalhos ao longo do semestre e a classificação 
obtida numa prova presencial, no final do semestre. 

Ao longo do semestre ser-lhes-á proposto que elaborem pequenos trabalhos, designados e-fólios. A 
realização do conjunto dos e-fólios poderá levar à creditação do seu cartão (CAP) de um máximo de 8 
valores. 

À classificação obtida nos e-fólios juntam-se os valores obtidos na prova presencial, designada p-fólio,
tendo esta a duração máxima de 90min. Esta prova, p-fólio, terá a cotação global de 12 valores. 

No sistema de avaliação contínua, a classificação final na unidade curricular corresponde ao somatório 
das classificações obtidas em cada e-fólio e no p-fólio. 

Um e-fólio é um pequeno documento digital elaborado de forma pessoal e incidindo sobre uma secção 
dos temas trabalhados. 

O p-fólio consiste num documento escrito a realizar presencialmente, que complementa os e-fólios
realizados electronicamente. 

As indicações para a realização quer dos E-fólios, quer do P-fólio serão fornecidas no decurso da 4ª
semana de actividades lectivas.

Para efeitos de aprovação na Unidade Curricular, o estudante deverá atingir uma classificação total 
mínima de 9,5 valores, devendo esse valor mínimo corresponder a 50% da classificação nos E-fólios  e a 
50 % da cotação do P-fólio.

Avaliação Contínua
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6.2. Calendário de avaliação contínua

Calendário de avaliação contínua

Março Abril Maio Junho

E-Fólio A [4 
valores]

Publicação do E-
Fólio A

Data: 26 Mar.

Envio do E-Fólio 
A ao professor

Data: 2 Abr.

Indicação da 
classificação do E-
Fólio A

Data: 9 Abr.

E-Fólio B [4 
valores]

Publicação do E-
Fólio B

Data: 21 Mai.

Envio do E-Fólio 
B ao professor

Data: 28 Mai.

Indicação da 
classificação do E-
Fólio B

Data: 3 Jun.

P-Fólio [12 
valores]

Realização 
presencial

Consultar 
calendário de 
provas 
presenciais em: 
http://www.univ-
ab.pt
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6.3. 

Exame

O Exame Final traduz-se numa única prova escrita realizada presencialmente e classificada 
numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores.

Esta prova tem um carácter somativo, reportando-se à totalidade dos conteúdos abordados 
na unidade curricular e é realizada no final do semestre lectivo, tendo a duração de 2h e 
30mn. 

O estudante que optar pela modalidade de exame final, terá de obter neste um mínimo de 10 
valores.

Consultar o calendário de provas presenciais disponível em: http://www.univ-ab.pt

Opção pelo Exame
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7. Plano de Trabalho

Este Plano apresenta a previsão da distribuição temporal das várias Temáticas de estudo, 
das actividades e respectivas orientações de trabalho, de modo a que possa planear, 
organizar e desenvolver o seu estudo. Esta informação é complementada por orientações 
que deverá consultar com regularidade nesta Sala de Aula Virtual.

Calendário e plano de trabalho
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7.1. Primeiro mês

Mês 1

[Fevereiro / Março] O que se espera do estudante 

1ª Semana

[27 de Fevereiro a 4 de Março]

- Breve apresentação individual;

- Leia com atenção a totalidade do Plano de 
Unidade Curricular;

- Procure adequar / planificar o seu semestre 
lectivo com a sua vida pessoal / profissional;

- Comece por consultar as indicações dadas na sala 
de aula virtual relativamente ao modo de 
funcionamento da mesma;

- Explore os vários espaços criados e coloque 
dúvidas se sentir necessidade disso.

- Tema 1 - Das Colecções aos Museus

Tarefas: 

a) Leitura das páginas do manual indicadas;

b) Esclareça dúvidas no Fórum Tema 1 com os 
seus colegas.

2ª Semana

[5 a 11 de Março]

Tarefas:

a) Continuação da leitura das páginas do manual 
indicadas;

b) Acompanhe com assiduidade o Fórum Dúvidas 
Tema 1, moderado pelo professor, de modo a 
aproveitar intervenções que possam ajudar a 
clarificar aspectos do seu estudo.

3ª Semana

[12 de Março a 18 de Março]

- Indique ao professor, até final desta 3ª semana, 
a sua opção de avaliação: Avaliação Contínua ou 

Exame Final. Para isso, responda ao questionário 
"Decisão sobre a Avaliação", no espaço próprio 
da sala de aula virtual.

Tarefas: 

a) Continuação da leitura das páginas do manual 
indicadas;

b) Realize a Actividade Formativa 1.

4ª Semana

[19 de Março a 25 de Março]

Tarefas:

a) Conclusão da leitura das páginas do manual 
indicadas sobre o Tema 1;

b) Participe com regularidade no Fórum Duvidas 
Tema 1 no sentido de aproveitar intervenções que 
possam ajudar clarificar aspectos do 
desenvolvimento do seu estudo.
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5ª Semana

[26 de Março a 1 de Abril]

- Publicação do E-Fólio A

Tarefas:

- Consulte as indicações no Fórum Avaliação 
Contínua (E-Fólio A) relativas à elaboração do E-
Fólio A
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7.2. Segundo mês

Mês 2

[Abril] O que se espera do estudante

1ª Semana

[2 a 8 de Abril]

Pausa Lectiva

2ª Semana

[9 a 15 de Abril]

Tema 2 - Tipos de Museus

Tarefas:

a) Leitura das páginas do manual indicadas;

b) Troque ideias e esclareça dúvidas com os seus 
colegas no Fórum Tema 2.

3ª Semana

[16 a 22 de Abril]

Tarefas:

a) Continuação da leitura cuidada das páginas 
indicadas;

b) Acompanhe assiduamente e participe no Fórum 
Dúvidas Tema 2, moderado pelo Professor, de 
modo a aproveitar intervenções que possam ajudar 
a clarificar aspectos do seu trabalho.

4ª Semana

[23 a 29 de Abril]

Tema 3 - Noções de Museografia

Tarefas:

a) Leitura das páginas do manual indicadas;

b) Troque ideias e esclareça dúvidas com os eus 
colegas no Fórum Tema 3.

5ª Semana

[30 de Abril a 6 de Maio]

Tarefas:

a) Continuação da leitura das páginas do manual 
indicadas;

b) Participe no Fórum Dúvidas Tema 3, moderado 
pelo professor, de modo a aproveitar intervenções 
que possam ajudar a clarificar aspectos do seu 
trabalho.
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7.3. Terceiro e Quarto mês

Mês 3

[Maio / Junho] O que se espera do estudante

1ª Semana

[7 a 13 de Maio]

Tema 4 - A organização dos Núcleos 
Museológicos

Tarefas:

a) Leitura das páginas do manual indicadas;

b) Troque ideias e esclareça dúvidas com os seus 
colegas no Fórum Tema 4 e realize a Actividade 
Formativa 2.

2ª Semana

[14 a 20 de Maio]

Tarefas:

a) Continuação da leitura das páginas do manual 
indicadas;

b) Participe no Fórum Dúvidas Tema 4, moderado 
pelo professor, de modo a aproveitar intervenções 
que possam ajudar a clarificar aspectos do seu 
trabalho.

3ª Semana

[21 a 27 de Maio]

Publicação do E-Fólio B.

Tarefas: 

a) Consulte as indicações no Fórum Avaliação 
Contínua (E-Fólio B) relativas à elaboração do E-
Fólio B.

4ª Semana

[28 de Maio a 3 de Junho]

Tema 5 - Noções de Conservação e Preservação 
em Museologia

Tarefas:

a) Leitura das páginas do Manual indicadas;

b) Troque ideias e contacte com os seus colegas no 
Fórum Tema 5 e coloque questões sobre os 
conteúdos programáticos em estudo.

5ª Semana

[4 a 10 de Junho]

Tarefas:

a) Participe activamente no Fórum Dúvidas Tema 
5, moderado pelo professor, no sentido de 
aproveitar intervenções que possam ajudar a 
clarificar aspectos do seu trabalho.
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