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Mestrado Profissional em  

Preservação e Gestão do Patrimônio Cultural 

 das Ciências e da Saúde 

 
Ementas – 2016 

 
Obrigatórias 
 
Disciplina: Perspectivas do patrimônio cultural 
Discutir a construção do conceito de patrimônio nas diversas culturas, tanto do ponto 
de vista nacional, quanto etnorraciais. Refletir acerca de sua relação com a memória e 
a formação da identidade. Acredita-se que através dos estudos históricos crie-se uma 
consciência sobre a importância do patrimônio e em seguida uma ação de preservação 
– é somente por meio do conhecimento que pode ser construída a sua defesa. Esta 
disciplina terá caráter historiográfico, buscando refletir acerca de como foi construído, 
historicamente, o conceito de patrimônio cultural. Será importante também a 
discussão cultura material e imaterial; os saberes populares; memória e identidade 
 
Disciplina: Políticas públicas e legislação do patrimônio cultural 
Identificar e analisar os diferentes contextos históricos da formulação e da aplicação 
dos principais documentos legislativos nacionais e dos documentos normativos 
internacionais aplicados à proteção do patrimônio cultural no Brasil. Deverão ser 
traçados os principais marcos da política cultural no Brasil, seus principais atores e 
apresentada a legislação vigente, nas diferentes instâncias de atuação, que rege as 
ações de patrimônio cultural no Brasil. Um panorama das ações e práticas de 
constituição do patrimônio cultural no âmbito dos acervos documentais - em especial 
os arquivos - e arquitetônicos. Também deverão ser analisados os fundamentos 
teórico-metodológicos dos instrumentos associados às políticas públicas de 
preservação do patrimônio cultural no Brasil, e esboçados rumos e desafios dessas 
políticas, incluindo a atividade de fiel depositário e do comodato, e a pesquisa nesses 
acervos. 
 
Disciplina: Teoria e metodologia de pesquisa 
O objetivo da disciplina é apresentar, a partir de uma perspectiva interdisciplinar o 
processo de pesquisa, bem como, as principais metodologias e instrumentos, 
considerando especialmente o que seja mais adequado aos problemas levantados na 
área do patrimônio cultural. Nesse sentido, o propósito é o de abordar as diferentes 
perspectivas teóricas e seus respectivos métodos de pesquisa, englobando aqueles de 
natureza qualitativa, quantitativa e mista, além de promover o diálogo entre 
procedimentos e técnicas quantitativos e qualitativos de diferentes áreas de 
conhecimento das ciências humanas e sociais e as relações entre investigações de 
caráter teórico e de pesquisa empírica na construção de conceitos. Os conteúdos 
abordados fornecerão subsídios para o desenvolvimento de estratégias de pesquisa 
para os trabalhos de conclusão do mestrado. 
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Eletivas Linha 1 - Patrimônio Cultural: história, memória & sociedade
 
Disciplina: Arquitetura, ciência e saúde: aspectos históricos e patrimoniais 
Esta disciplina pretende apresentar, por meio de estudos de caso, a relação histórica 
entre arquitetura, saúde e meio urbano, ressaltando aspectos sobre a salvaguarda e a 
valorização do acervo arquitetônico da saúde. Pretende-se discutir as transformações 
pelas quais passou a arquitetura na sua relação com a saúde, do século XVIII a 
meados do século XX e a questão patrimonial contemporânea, abordando os 
seguintes temas: arquitetura dos espaços de saúde (claustro, higienista, pavilhonar e 
monobloco); instrumentos de identificação, inventário e classificação de tipologia da 
arquitetura para a saúde no Brasil, e em outros países nos quais os docentes vêm 
atuando em suas redes de pesquisa, sobretudo Portugal e países da América Latina. 
Discute-se, por fim, os profissionais da cidade saudável: médicos; engenheiros; 
arquitetos e urbanistas. 
 
Disciplina: Ambiente urbano e saúde: contexto e preservação 
A disciplina tem o objetivo de analisar o patrimônio cultural sob a perspectiva do 
processo de conservação do ambiente construído e, portanto, da interação com seu 
território. No caso de edifícios da área da saúde, a questão do entorno assume grande 
relevância no momento em que este assume papel de destaque nas terapias de 
tratamento, seja a base de isolamento, de ar puro e do aproveitamento da exposição 
ao sol. Tal entendimento reforça e contextualiza a influência do estudo do entorno de 
bens edificados da saúde para a proteção e permanência desses e de sua ambiência, 
partindo dos debates teóricos iniciados no século XX até a contemporaneidade. 
Discute a conservação de contextos urbanos de bens patrimoniais, em especial da 
saúde, e sua interface com as disciplinas de história, arquitetura, arqueologia, turismo 
e museologia. 
 
Disciplina: Educação patrimonial 
A disciplina tem por objetivo desenvolver uma abordagem sobre a Educação 
Patrimonial, concebida como uma das condições necessárias para a preservação da 
herança cultural acumulada, desde sua inserção em políticas públicas específicas, até 
ações estratégicas em vários níveis, de caráter formal e não-formal. Trata-se do 
estudo sobre os determinantes sócio-históricos, os conceitos envolvidos e os 
processos e metodologias possíveis referentes ao uso educacional do patrimônio 
cultural, de natureza material e imaterial, como fonte primária da construção 
individual e coletiva do conhecimento. 
 
Disciplina: Memória e cultura material 
Identificar, em perspectiva interdisciplinar, os fundamentos teórico-conceituais da 
memória em seu âmbito social e cultural. Dessa maneira, buscar-se-á a reflexão 
sobre os usos da memória aplicados às diversas formas de registro, mediação e 
circulação da informação através da cultura material e de suas possibilidades em 
torno da condição de patrimônio. Fotos, utensílios, esculturas, textos, ferramentas, 
aparelhos mecânicos, elétricos, entre outros, são, ou podem ser, formas de inscrição 
da ação humana no campo da ciência e da saúde. Tornam-se suportes da memória, 
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símbolos ou representações de saberes técnicos, científicos e práticos. Nesta 
disciplina, a cultura material tornará igualmente central o debate sobre a identidade, 
em grupos sociais ou a partir da relação constituinte com o espaço. Para tal, torna-se 
fundamental a interseção deste campo reflexivo com aquele dos estudos da memória 
individual, coletiva, cultural e comunicacional. 
 
Disciplina: Instituições de memória 
Identificar e analisar as relações entre história, patrimônio e lugares de memória. 
Memória, projeto e identidade. Espaços institucionais de custódia e difusão: arquivos, 
bibliotecas, museus e centros de documentação. Centros de memória e 
documentação: contexto institucional, funções e características; aspectos históricos, 
políticos, técnico-científicos e gerenciais. Acervos de instituições de memória: 
formação e gestão. 
 
 
Eletivas Linha 2 - Patrimônio Cultural: preservação e gestão  

 

 
Disciplina: Conservação preventiva de bens móveis, imóveis e integrados 
A disciplina tem como objetivo discutir as inter-relações existentes entre os acervos 
móveis, os edifícios que os abrigam e os sítios onde esses se localizam, 
compreendidos como conjuntos sistêmicos cuja ação pontual pode comprometer sua 
preservação. A conservação preventiva pode ser entendida como um conjunto de 
estratégias, definidas de maneira interdisciplinar, com o objetivo de garantir a 
conservação de edifícios e coleções de maneira sustentável, reduzindo sua 
deterioração e garantindo sua autenticidade material. Os temas abordados pela 
disciplina serão os seguintes: princípios teóricos da conservação preventiva; 
monitoramento e controle ambiental de áreas de guarda de acervo; gestão de riscos e 
estratégias de conservação programada. 
 
Disciplina: Preservação e gestão de acervos arquitetônicos 
A disciplina abordará questões teóricas relacionadas à preservação e gestão do 
patrimônio construído.  A partir da realização de seminários para discussão de textos 
referenciais e estudos de caso pretende-se debater as diferentes formas de atuação 
sobre os bens culturais, influenciadas pelos diversos contextos e valores associados 
aos edifícios e sítios históricos.   
 
Disciplina: Preservação e Gestão de arquivos e coleções documentais 
Propõe a apresentação e discussão das várias etapas que compõem as atividades de 
organização, conservação e difusão de arquivos e coleções de caráter histórico do 
ponto de vista da gestão desses conjuntos documentais. Para tanto, os espaços do 
Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz servirão 
de “laboratório”. Serão debatidas as diferenças que caracterizam as formações 
documentais mais encontradas nas instituições de memória – arquivos e coleções. A 
partir dessa diferenciação, serão abordados os seguintes aspectos gerenciais desses 
acervos: o processo de aquisição dos arquivos e coleções (trâmites 
institucionais/legais), diagnóstico do conjunto (volume, tipologias, período, conteúdos 
mais gerais); diagnóstico de conservação; transporte para o local de guarda; guarda 
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temporária; higienização; tratamento da documentação (pesquisa e identificação de 
contextos de produção e de conteúdos dos documentos, classificação/arranjo, 
descrição, notação/codificação); guarda definitiva (acondicionamento,  
armazenamento, ambiente de guarda, manutenção das condições ideais de guarda); 
elaboração de instrumentos de pesquisa (guias, inventários, catálogos), 
disponibilização online dos acervos em bases de dados, projetos de difusão dos 
acervos para públicos distintos. Especificidades dos diferentes gêneros documentais 
(textuais, iconográficos, sonoros, audiovisuais e digitais) serão apresentadas, sempre 
que impactarem nas etapas de gestão dos acervos. Da mesma forma, as 
características formadoras de arquivos pessoais e institucionais serão exploradas, 
principalmente no viés da interconexão que ocorre na formação de arquivos de 
cientistas e de instituições científicas. 
 
Disciplina: Preservação e gestão de coleções biológicas 
Definição, características, tipologia (Coleções Histopatológicas, Zoológicas e 
Microbiológicas), avaliação e preservação dos arquivos gerados pela prática científica 
e tecnológica. Análise das relações entre o humano e a natureza. Patrimônio local e 
biodiversidade. Apresentar temas relacionados à natureza e ao gerenciamento das 
coleções científicas, enfocando: conceituação de objetos científicos de caráter 
histórico, políticas de aquisição e descarte, documentação de acervos (registro, 
catalogação e bancos de dados informatizados), procedimentos de movimentação/ 
empréstimo de acervos e sistemas de busca (inventários, índices e catálogos). 
Abordar diferentes meios de divulgação de acervos (exposições, atividades 
educativas, publicações, meios virtuais, etc.) e sua interação com o público, incluindo 
procedimentos, etapas principais de formatação e vantagens/desvantagens de cada 
instrumento. 
 
Disciplina: Gestão de Projetos de Patrimônio Cultural 
Esta disciplina se propõe a discutir, em forma de seminários, ações e programas de 
gestão do Patrimônio Cultural em suas diversas manifestações. Identifica diretrizes e 
princípios de gestão, salvaguarda, valorização e divulgação aplicados a acervos 
diversos (como arquitetônico, arquivístico, bibliográfico e museológico), afirmando a 
pesquisa e a educação como fundamentais e estratégicas para a estruturação de 
políticas de preservação e de gestão integrada. A disciplina se apresenta em sintonia 
com conceitos e práticas nacionais e internacionais que adotam a conservação 
preventiva, a gestão de riscos, a conservação integrada e a preservação sustentável 
como princípios centrais. Com base nesses princípios e nas transformações 
socioambientais apresentará métodos de planejamento e de gestão de projetos, e 
instrumentos de gestão do patrimônio edificado e de requalificação de sítios 
históricos. 
 
 
 
 
Eletiva Comum: Linha 1 e Linha 2
 
Disciplina: Museu, ciência e patrimônio cultural 
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As práticas científicas têm sido objeto de interesse de pesquisadores de diferentes 
perfis e instituições, dentro e fora do Brasil. Além disso, é possível identificar numa 
produção historiográfica recente, o crescente interesse pelos instrumentos científicos. 
O curso se propõe a apresentar elementos teóricos e estudos empíricos que permitam 
a análise das questões relacionadas à trajetória dos objetos, sua circulação e a 
constituição das coleções científicas em instituições na América Latina e, no Brasil, em 
particular. Os objetivos do curso são: identificar a relevância do estudo sobre a 
trajetória dos objetos e os diferentes significados que adquirem em tempos e espaços 
distintos; relacionar as mudanças ocorridas nas exposições, laboratórios, museus e 
jardins botânicos com os debates recentes sobre patrimônio e identidade; história e 
memória; identificar e analisar projetos de criação de espaços de produção do 
conhecimento conformados por tradições científicas distintas. 
 
 
Tópicos especiais 
 
Disciplina: Tópicos especiais em patrimônio cultural 
Os tópicos especiais em patrimônio cultural (I e II) têm como objetivo primordial 
contribuir efetivamente para o desenvolvimento dos trabalhos de conclusão do 
Mestrado. Desse modo, cabe-lhes apresentar e explorar em profundidade os 
elementos teóricos e metodológicos relacionados às investigações em 
desenvolvimento e que dizem respeito à produção do conhecimento relacionado ao 
patrimônio cultural. 
 
Seminários 
 
Seminários de desenvolvimento de projetos 
Os Seminários de desenvolvimento de projeto objetivam fornecer as bases teóricas e 
metodológicas necessárias para a elaboração de projetos de conclusão de curso, 
discutindo o processo de produção de conhecimento a respeito da temática. Os 
seminários I e II tem por objetivo a apresentação didática dos modelos clássicos de 
construção de conhecimento no campo das ciências humanas e sociais, referente à 
temática do trabalho de conclusão do aluno. Essas atividades serão desenvolvidas 
como um laboratório de leituras e discussão dos fundamentos metodológicos de obras 
exemplares e de projetos desenvolvidos na área do patrimônio cultural. O seminário 
III é aquele em que os alunos terão a tarefa de apresentar e discutir suas propostas 
de projeto com o orientador e o desenvolvimento do trabalho de conclusão do 
Mestrado. 
 


