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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

2. EMENTA 
 

(Estudos das tendências recentes no campo da expografia e da curadoria, tendo como referência os eventos 

internacionais de arte contemporânea (Bienal de São Paulo, Bienal de Veneza, Bienal de Lyon, Documenta, 

Bienal de Sidney) e os estudos teóricos das práticas curatoriais. Concepção de projetos expográficos. 

Participação na realização de projetos de exposição realizados no MUnA.  
 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 

Estudos das tendências recentes no campo da expografia e da curadoria, tendo como referência os eventos 

internacionais de arte contemporânea (Bienal de São Paulo, Bienal de Veneza, Bienal de Lyon, Documenta, 

Bienal de Sidney) e os estudos teóricos das práticas curatoriais. Concepção de projetos expográficos. 

Participação na realização de projetos de exposição realizados no MUnA.  

 

 
4. OBJETIVO 

 

Objetivo Geral:  
Levantar problemas em torno da concepção conceitual e da realização das exposições artísticas. 

 
Objetivos Específicos: 

 

Sistematizar questões e problemas relacionados às técnicas de montagem de exposição e à instalação  

de diversos trabalhos artísticos. Introduzir o discente na prática expográfica, fornecendo-lhe exemplos  

de montagem de exposições, cujos locais ou formas de realização destacam-se pela sua originalidade. 

Problematizar as relações entre as práticas curatoriais e expográficas. Envolver o discente na realização  

de exposições no Museu Universitário de Arte (MUnA). 

COMPONENTE CURRICULAR:  Exposição em Contexto - Práticas no MUnA 

UNIDADE OFERTANTE: Instituto de Artes 

CÓDIGO:  IARTE32301 PERÍODO/SÉRIE: 4º TURMA: Z 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

30 

PRÁTICA: 

30 

TOTAL: 

60 

 

OBRIGATÓRIA: (x) 
 

OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A):  Douglas de Paula ANO/SEMESTRE: 

2022/1 

OBSERVAÇÕES:  
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5. PROGRAMA 
 

A expografia na arte contemporânea: um diálogo entre arte e arquitetura. As práticas curatoriais  

na atualidade. Projetos expográficos. Técnicas de montagem.  
 

 

6. METODOLOGIA 
 

As aulas terão lugar nas dependências do Museu Universitário de Arte/ MUnA da UFU - Pç. Cícero Macedo, 

309, Fundinho -, com ponto de encontro definido em seu auditório, toda quarta-feira, com início previsto 

para 19h e término para 22h40. Cada aula poderá constituir-se de preleção expositiva, encontro/debate 

com artista e/ou curador, seminário, exploração e/ou análise conjuntas de projetos expositivos e/ou 

mediatários entre público e obra, sobretudo propostos para o museu, em andamento ou já realizados nele. 

Encontram-se ainda no repertório de formatos possíveis a cada aula práticas expográficas, de montagem 

ou mediatário-educativas, que também poderão ocorrer em horários esporádicos segundo o calendário de 

atividades do museu e a disponibilidade docente e discente.  

  
O ambiente virtual de aprendizagem/ AVA Moodle da universidade (https://www.moodle.ufu.br/) será 
utilizado para a disponibilização de especificações de avaliamentos e de indicações bibliográficas 
eventualmente necessárias e também para a recolha de material correspondente à realização desses 
avaliamentos pelos alunos. O referido AVA constituirá ainda canal de comunicação oficial entre professor e 
aluno, onde serão disponibilizados programa da disciplina, mural de avisos, calendário de eventos, 
resultados de avaliação e frequência acumulada de comparecimento/participação. Nesse sentido, caberá 
ao aluno a providência: de seu e-mail institucional, a partir do qual poderá ter acesso ao AVA; de adequada 
forma de ingresso na internet, estável e de boa velocidade ou suficiente largura de banda – mínima 
estimada de 16Mbps por usuário no local; e de dispositivo computacional interfacialmente adequado a esse 
acesso e à interação com o AVA. Dessa forma, assim que se iniciar o semestre, cada aluno matriculado na 
disciplina será contactado pelo professor, via e-mail informado ao sistema correspondente ao portal, com 
vistas ao provimento de instruções de acesso ao AVA específico da disciplina. 
 
Além do AVA, no bojo de recursos para a administração da disciplina, deverão estar notebook, datashow, 

tablet, internet de velocidade e/ou largura de banda adequadas e materiais de montagem, seja para 

consumo (laudas a4 ou a3, lápis, plástico-bolha, papéis-manteigas, espumas, barbantes, luvas, pregos, 

parafusos, fita dupla face etc.), seja para suporte (nível a laser, régua de nível, trena, escada etc.).  

 
Ainda, uma vez nas dependências do museu, deverão ser observadas as recomendações da última versão 

do protocolo de biossegurança da universidade contra a Covid-19: utilização obrigatória de máscara facial 

que cubra completamente boca e nariz, sem válvula de expiração, tipo N95, PFF2 ou confeccionada segundo 

a norma ABNT PR 1002; manutenção de distanciamento físico de, no mínimo, um metro; e não permanência 

em espaços destinados à circulação (corredores, rampas, escadas etc.). 
 

 

7. AVALIAÇÃO 
 
 
 

A organização de exposições e a administração de espaços museais ou simplesmente expositivos envolve 
diretamente diversos tipos de campos epistêmico-práticos, dentre os quais se encontram: a museologia, a 
curadoria, a expografia e a mediação fruitiva, em cuja lide podem intervir outros, como: a história, a 
sociologia, a estética, a educação, a comunicação, o design, a arquitetura e até mesmo a administração, o 
direito, a informática e a engenharia. Do mesmo modo, aos vários setores e espaços do MUnA 
correspondem diferentes oportunidades de aprendizado e especialização. Sendo assim, o sistema avaliativo 
da disciplina pretende, ao dar a visão geral dos aspectos envolvidos na administração do museu, propiciar 
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ao aluno uma eventual identificação vocacional com pelo menos um deles.  
 
Os 100 pontos da disciplina serão distribuídos da seguinte maneira:   
 
- 15 pontos pela participação em fóruns on-line de discussão ou dinâmicas sobre tópicos da disciplina e/ou 
realização de atividades de pesquisa/ experimentação.  
- 15 pontos pela entrega de pesquisa bibliográfica sobre conceitos e/ou técnicas pertinentes a um dos 
campos epistêmico-práticos envolvidos na organização de exposições e/ou administração de museus ou 
galerias. 
- 20 pontos pela realização de seminário sobre os conceitos e/ou técnicas escolhidos na pesquisa 
bibliográfica. 
- 20 pontos pela apresentação e entrega de projeto de atividade(s) própria(s) ou de ingresso em atividade(s) 
já programada(s) pelo museu, a dar-se nele em todo caso.  
- 30 pontos pela organização e/ou implementação da(s) atividade(s) descritas no projeto pertinente ao item 
anterior. 
 
A participação nos fóruns ou dinâmicas e a realização de atividades de pesquisa/ experimentação serão 
avaliadas pela proximidade com o especificado, pelo domínio conceitual, histórico e/ou técnico atinentes e 
sobretudo pela capacidade e/ou pelo esforço de pesquisa, de abdução, de associação ao contemporâneo e 
de problematização. Dar-se-ão ao longo de todo o semestre.  
 
À pesquisa bibliográfica deverá corresponder pequena lista de obras (livros, artigos, seminários, 
documentários etc.) - três, no máximo - ao alcance do aluno. Para cada obra, deverão mencionar-se: forma 
de acesso, sinopse, sumário e currículo de autores. A pesquisa será avaliada pela pertinência curricular dos 
autores ao campo epistêmico-prático escolhido e/ou pela reputação editorial das publicações. Deverá ser 
entregue, em forma escrita, até 19 de outubro, anexada em área correlata no AVA, a ser, devidamente e a 
tempo, especificada. Será também observada formatação textual prevista na ABNT. 
 
Para cada conceito e/ou técnica trazida aos seminários, serão apreciados a qualidade descritiva e o uso 
pertinente de recursos de comunicação, com vistas à apreensão cognitiva da plateia. A data de cada 
seminário será definida, em conjunto, até 26 de outubro. Os seminários dar-se-ão entre 09 e 16 de 
novembro.  
 
No projeto de atividade(s), será mensurada a pertinência da apropriação dos conceitos/ técnicas trazidas 
aos seminários, do levantamento de pré-ações/ pré-requisitos, recursos materiais, humanos e temporais 
para a concretização do projeto, bem como do respectivo cronograma, este compatível tanto com o 
calendário da disciplina quanto do museu. O projeto deverá tanto ser apresentado verbal e publicamente 
quanto entregue na forma escrita, anexado em área correlata no AVA, a ser, devidamente e a tempo, 
especificada. Para a apresentação, serão observadas dimensões qualitativas de comunicação com a 
audiência: hierarquização eficiente de conteúdo; fala clara e organizada; e utilização pertinente de recursos 
adicionais, como exibição de documentos, gráficos, imagens, vídeos etc. O texto será apreciado pela 
organização, clareza, objetividade, coerência, coesão, correção gramatical e adequação às normas da ABNT. 
Será destinado 25% da pontuação do projeto tanto para a apresentação quanto para o texto. A data de 
apresentação de cada projeto será definida, em conjunto, até 16 de novembro. O projeto deverá ser 
entregue/ apresentado entre 30 de novembro e 7 de dezembro.  
 
A organização/ implementação de atividade(s) será avaliada por meio de relatório/ artigo correspondente, 
o qual poderá contar com histórias, curiosidades, depoimentos, registros fotográficos ou videográficos, 
relatos acerca de “bastidores”, desafios encontrados e respectivas formas de vencimento ou 
restabelecimento de objetivos. O relatório deverá cumprir o objetivo de informar, com clareza, em relação 
ao projeto atinente, o que foi realizado, acrescentado, retirado ou modificado e por quê. Deverá tanto ser 
apresentado verbal e publicamente quanto entregue na forma escrita, anexado em área correlata no AVA, 
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a ser, devidamente e a tempo, especificada. Para a apresentação, serão observadas dimensões qualitativas 
de comunicação com a audiência: hierarquização eficiente de conteúdo; fala clara e organizada; e utilização 
pertinente de recursos adicionais, como exibição de documentos, gráficos, imagens, vídeos etc. O texto será 
apreciado pela organização, clareza, objetividade, coerência, coesão, correção gramatical e adequação às 
normas da ABNT. Será destinado 25% da pontuação do projeto tanto para a apresentação quanto para o 
texto. A data de apresentação de cada relatório será definida, em conjunto, até 07 de dezembro. O relatório 
deverá ser entregue/ apresentado entre 11 e 18 de janeiro.  
 
A seguir, tem-se exemplos/ sugestões de linhas temáticas a serem adotadas como fio condutor dos 
trabalhos. 
 

continua ▼ 
  

Área Tópícos para seminário. Atividade(s) 

Museologia Desafios da musealização de obras 
digitais. 

Investigação, escrita e apresentação 
de artigo sobre a capacidade do 
MUnA de musealizar obras 
informático-interativas e 
respectivas propostas de solução. 

Arquivologia O que é vocabulário de controle e 
como defini-lo? 

Administração de oficina sobre 
vocabulário de controle. 

Curadoria Curadoria como pesquisa e/ou 
plataforma de discussão. 

Produção e apresentação de projeto 
curatorial com base no acervo do 
MUnA. 

Colaboração em projeto curatorial 
eventualmente em andamento para 
o MUnA. 
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Área Tópícos para seminário. Atividade(s) 

Expografia  
e montagem 

Design, estética e gerenciamento 
da atenção em espaços 
expositivos. 

Proxêmica e gerenciamento da 
circulação em espaços 
expositivos. 

Instalações multimídia  
e o paradigma da caixa preta. 

Cubo branco: ruim com ele,  
pior sem ele? 

Exposições on-line e o paradigma 
da janela de ébano. 

Organização e implementação de 
oficina sobre expografia e montagem.  
 
Organização e implementação de 
oficina sobre feitura de projeto 
expositivo direcionado ao edital do 
MUnA. 
 
Colaboração nas montagens e 
desmontagens de exposições no 
MUnA. 

 

Mediação Semiótica e gerenciamento da 
interpretação. 

Fenomenologia e gerenciamento 
da fruição. 

Especificidades da mediação 
entre obra e público infanto-
juvenil: técnicas. 

Educativo on-line é possível? 

Organização e implementação de 
proposta mediatária entre turma do 
ensino fundamental e/ou médio e 
obras correntemente expostas  
no MUnA. 

Organização e implementação de 
proposta educativa sobre obras do 
acervo do MUnA ou em corrente 
exposição nele. 

 
 
A apuração de frequência far-se-á mediante chamada nas aulas presenciais e registro de participação nos 
mencionados fóruns; a aprovação estará condicionada à obtenção de, pelo menos, 60 pontos no somatório das 
avaliações e ao cumprimento de, ao menos, 75% da carga horária total ministrada pertinente à disciplina;  
 
O aluno que não tiver alcançado a pontuação mínima para aprovação, mas tiver cumprido, ao menos, 75% da 
carga horária total ministrada poderá passar pelo processo de recuperação de aprendizagem, que se fará por 
meio da entrega de dossiê em que deverão constar, além de introdução/ apresentação, novas versões das fases 
avaliativas supracitadas, a recordaram-se: pesquisa bibliográfica, projeto de atividade(s) e respectivo relatório de 
realização. Os critérios de avaliação serão os já mencionados para cada uma delas. Tal recuperação dar-se-á entre 
18 e 25 de janeiro. 
 
 
 


