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Descrição geral (ECTS, Carga horária, Apoio tutorial, etc.)
6 ECTS; 2h por semana no segundo semestre de 2018/2019, às terças-feiras, das 19h às 21h
Objectivos / Competências
a) Permitir aos estudantes a aquisição de competências de desenvolvimento de estratégias e de práticas de
divulgação da ciência, ao nível da relação com os média e da própria comunicação e imagem institucional.
b) Familiarizar os estudantes com práticas relacionadas com a produção e a gestão de conteúdos, numa perspetiva
estratégica, selecionando as mais eficientes técnicas de comunicação a usar em vários contextos e meios.
c) Habilitar os estudantes a gerir conteúdos e discursos de marcas institucionais relacionadas com as ciências,
tendo em conta a identificação dos problemas, as necessidades específicas de uma instituição científica ou de uma
unidade de investigação e desenvolvimento, e cada público-alvo.
Conteúdos programáticos (sinopse)
Esta Unidade Curricular visa abordar a divulgação da ciência e das suas instituições em contextos diversos e
proporcionar o desenvolvimento da capacidade de comunicação dos mestrandos. O seguinte programa aborda
tanto os conceitos como os métodos a desenvolver, a par de uma perspetiva crítica e analítica sobre as
problemáticas:
A. Contextos e Formatos de Divulgação da Ciência.

A.1. Institucional (notícias, repositórios institucionais, websites, exposições, etc.).
A.2. Pessoal/individual (currículos online, estratégias de promoção pessoal).
B. Divulgação Institucional e Mediática.
B.1. Gestão e produção de conteúdos de divulgação.
B.2. Comunicação de eventos de divulgação científica.
B.3. Diferentes ciências, diferentes divulgações.
C. Comunicação de Marcas de Ciência.
C.1. Discursos e narrativas de marcas de instituições científicas.
C.2. Estratégias de comunicação e de conteúdos para marcas de ciência.
C.3. Canais de comunicação institucional: do website ao blog.
C.4. Gestão estratégica de canais de divulgação e de relação com os públicos.
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Métodos de ensino
A metodologia de trabalho assenta em métodos pedagógicos ativos de envolvência de todos os alunos nas
atividades desenvolvidas. Serão discutidas situações concretas de comunicação de ciência, desenvolvidas
simulações de estratégias de comunicação em situações diversas (conceção e implementação de planos

estratégicos) e gestão de marcas dedicadas à ciência. Serão convidados especialistas para dinamizarem
componentes práticas.
Regime Geral de Avaliação (Modalidades, elementos, calendarização, ponderação, etc.)
A avaliação compõe-se de dois exercícios práticos desenvolvidos, preferencialmente, em grupo (cada um com um
peso de 50%) e relacionados com os conteúdos da unidade curricular.

Regime Alternativo de Avaliação (Modalidades, estudantes abrangidos, elementos, calendarização, ponderação,
etc.)
No caso de não ser possível o regime de participação em que o estudante cumpre 2/3 das intervenções pedidas,
acompanhando o desenvolvimento da unidade curricular, cada situação é analisada especialmente e um programa
de trabalho e de avaliação será definido. Cada aluno nesta situação tem de contactar os docentes no início do ano
letivo.
Regras relativas à melhoria de nota
A melhoria de nota faz-se através de uma prova escrita final individual, no ano letivo seguinte.

