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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:  Patrimônio Prática e Pesquisa 

 

Carga Horária Total da UC: 60 horas 

Carga Horária Prática: 48 horas 

Carga Horária Teórica: 12 horas 

Professor(a) Responsável:  

Prof. Dr. Odair da Cruz Paiva 

Contato: 

ocpaiva@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de História. 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

• Relacionar saberes teóricos e práticos afeitos à área do patrimônio em que se realiza a 

vivência do estudante. 

ESPECÍFICOS: 

• Possibilitar aos estudantes a consolidação de conhecimentos apreendidos/construídos no decorrer do 

curso de História e da formação em Patrimônio, experenciando estes por meio da participação deles 

em órgãos oficiais de patrimônio, museus, centros de documentação e de memória, arquivos ou outras 

instituições do campo da memória. 

• Propiciar aos estudantes um contato com ambientes de trabalho do profissional do patrimônio, 

habilitando-os como historiadores para trabalhar com as questões da memória e do patrimônio; 

• Possibilitar aos estudantes diferentes vivências em situações que permitam a prática do historiador 

nos diferentes lugares do patrimônio; 

• Fomentar entre os alunos a reflexão acerca da interdisciplinaridade do patrimônio. 

 

EMENTA 
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Saberes e práticas das diferentes áreas do patrimônio. Atividades realizadas nas dependências da 

Universidade: supervisão e reflexão a partir dos conteúdos estudados nas demais UCs de patrimônio. 

Atividades realizadas numa instituição de patrimônio: arquivos, museus, órgãos de preservação de 

patrimônio, centros de documentação ou de memória existentes ou em fase de criação etc.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O estudante apresentará documentação comprobatória referente à atividade realizada em instituições 

ligadas ao patrimônio cultural - Museus, Arquivos, Centros Culturais etc.; elaborando um relatório final com 

os elementos descritos abaixo.  

 

• Descrição da instituição onde o estágio se realiza: os parâmetros legais que a orientam, seu 

organograma, suas metas e funções, rotinas e procedimentos. 

• Diagnóstico e análise das especificidades da instituição. 

• Descrição e análise dos critérios e valores que orientam a seleção dos bens culturais relacionados à 

atividade desenvolvida durante o estágio.  

• Descrição e análise dos setores educativos e materiais pedagógicos. 

• Descrição e análise das formas de gestão dos referidos bens.  

• Descrição e análise da recepção dos bens culturais em questão. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

O sentido prático da UC foi adaptado para a dinâmica em ADE. O aluno deverá seguir as orientações abaixo:  

• Na hipótese de haver realizado estágio em instituições culturais, sua experiência será considerada 

para a produção do relatório final; 

• Dadas as restrições impostas pelo isolamento social, possibilitar-se-á ao aluno a produção de um 

texto dissertativo que contenha as etapas do relatório final de maneira a adaptá-las às 

especificidades da instituição escolhida. 

• Aulas / atividades síncronas e assíncronas para orientação da leitura bibliográfica e análise de 

documentos.  

• Plantões para o acompanhamento da produção do relatório 

 

• Atividades Síncronas: 
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• Aulas on line; 

• Plantão de dúvidas 

• Orientação individual ou em grupo 
 

• Atividades Assíncronas: 
 

• Leitura da bibliografia de suporte; 

• Pesquisa relacionada à instituição cultural escolhida para o relatório; 

• Recuperação e organização de elementos referentes à experiência de estágio, se for o caso. 

• Produção do relatório 
 

• Disponibilização de Material: 
 

• Criação pelo docente responsável de uma sala virtual na plataforma “Google Sala de Aula” que 
servirá como repositório para textos, materiais audiovisuais e quaisquer recursos pertinentes ao 
escopo da Unidade Curricular. 

 
 

AVALIAÇÃO:  

• Será considerado na avaliação final o processo de produção e a entrega do relatório final de acordo 

com os critérios acima estabelecidos; 

• A realização das etapas (sublinhadas) acima norteará a avaliação do desempenho do aluno de acordo 

com os critérios “cumprido / não cumprido”  

• Avaliação dos alunos sobre a Unidade Curricular 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
 

• ABREU, Regina e CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de 

Janeiro: Lamparina, 2009. 

• BELLOTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

• HARTOG, François. Tempo e Patrimônio. Varia História. Belo Horizonte, v.22, n.36, p.261-273, 

jul./dez.2006 

• JARDIM, José Maria. As relações interdisciplinares da Arquivologia. IN: SÃO PAULO, Arquivo Público 

do Estado/Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. I Ciclo de palestras sobre arquivos e gestão 

documental: aperfeiçoamento e atualização profissional. São Paulo: Arquivo Público do Estado, 2011. 

• LOPEZ, André Porto Ancona. Princípios arquivísticos e documentos digitais. Arquivo Rio Claro. n.2, 

2004, p. 70-85. 

Sala no Google Sala de Aula. Patrimônio Prática e Pesquisa. 
Código  

crsgpbz 

Encontros síncronos e repositório. 
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• RODRIGUES, Marly. Imagens do passado. A instituição do patrimônio em São Paulo (1969-1987). São 

Paulo: UNESP/Imprensa Oficial do Estado/ CONDEPHAAT/FAPESP, 2000.  

• SCHMIDT, Benito Bisso. Os historiadores e os acervos documentais e museológicos: novos espaços de 

atuação profissional. Anos 90. Porto Alegre, v. 15, n.28, p. 187-196, dez.2008.  

• SILVA, Zélia Lopes da (org.). Arquivos, patrimônio e memória: trajetórias e perspectivas. São Paulo: 

UNESP/FAPESP, 1999.  

  

 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

     

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021) 

ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

24/11/20 

Sala no Google Sala 
de Aula. 

Patrimônio Prática 
e Pesquisa. Código  

crsgpbz 

Sala a ser utilizada 
para este e todos 

os encontros 
síncronos.  

Encontro síncrono pelo Meet Google 
Atividade Assíncrona  - atribuição de leituras, escolha da 
instituição / vivência para a produção do relatório. 

2:00H 
 

2:00H 
Total: 4:00H 

01/12/20 Atividade Assíncrona – Leitura da bibliografia de suporte e 
produção do relatório 

 
5:00H 

08/12/20 Feriado Municipal  

15 /12/20 Atividade Assíncrona – Leitura da bibliografia de suporte e 
produção do relatório 

 
5:00H 

22/12/20 Atividade Síncrona – reunião de avaliação do andamento das 
atividades 

1:30H 
4:00H 



                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

              ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

                                                             EFLCH – Campus Guarulhos 

                              
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

Atividade Assíncrona – Leitura da bibliografia de suporte e 
produção do relatório 

 
Total: 5:30H 

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

05/01/21 Atividade Assíncrona – Leitura da bibliografia de suporte e 
produção do relatório 

 
5:00H 

12//01/21 Atividade Assíncrona – Leitura da bibliografia de suporte e 
produção do relatório 

 
5:00H 

19/01/21 Atividade Assíncrona – Leitura da bibliografia de suporte e 
produção do relatório 

 
5:00H 

26//01/21 Atividade Assíncrona – Leitura da bibliografia de suporte e 
produção do relatório 

 
5:00H 

02/02/21 Atividade Síncrona – reunião de avaliação do andamento das 
atividades 
Atividade Assíncrona – Leitura da bibliografia de suporte e 
produção do relatório 

1:30H 
4:00H 

 
Total: 5:30H 

09/02/21 Atividade Assíncrona – Leitura da bibliografia de suporte e 
produção do relatório 

 

5:00H 

16/02/21 Carnaval  

23/02/21 Devolução dos Relatórios 

Atividade Síncrona 

Atividade Assíncrona – Comentários individuais sobre os 
relatórios entregues 

 

1:30H 

3:30H 

Total 5:00H 

02/03/21 Encerramento das Atividades 

Atividade Síncrona 

Avaliação discente sobre a UC 

 

1:30H 

3:30H 

Total 5:00H 

Total de horas em ADE 60 horas 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


