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a subject with a mid-range 
degree of complexity 
and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

O programa introduz alguns aspetos ligados à Museologia, mais concretamente as missões e 
as funções dos museus e os debates contemporâneos sobre museus e museologia. Também se-
rão abordados os campos temáticos e respetiva composição; abrangência territorial; dependência 
institucional; integração em redes/universos mais vastos. Por fim, far-se-ão alguns diagnósticos de 
museus e da museologia contemporânea. Propostas de intervenções nas diferentes funções dos 
espaços dos museus e na sai atividade.    

Na vertente da curadoria o programa foi concebido de modo a introduzir os temas principais 
dos estudos curatoriais, centrados no papel do curador e no conceito e funções da exposição. O 
posicionamento do curador no mundo artístico atual e a evolução das suas funções em que outros 
agentes sociais e culturais serão abordados, como a introdução à programação, planeamento da 
prática curatorial.

Também o conceito da exposição que se pretende implementar a importância do público e tipos 
de público serão trabalhados.

Understand museum missions, functions as well as contemporary debates on museums and Mu-
seum Science. Define Museums’ missions and to classify them according to their vocation (theme 
fields and their composition; territorial scope; institutional dependency; networks/wider universes 
integration. Diagnose vocation, institutional dependency and museography of any given museum; 
to place any given museum in the several movements of Contemporary Museum Sciences. Pro-
pose interventions in the several functions of museum space and activity.

The program also was designed to introduce in a systematic order the main subjects of curato-
rial studies focused in the curator’s role and the concepts and functions of an exhibition.

At first the aim is to clarify the curator’s place in the present art world and the evolution of his 
functions in articulation with other cultural and social agents, that managed to have also a decisive 
role today. Introduction to programming, planning in curatorial practices.

At second, the main subject is the exhibition and different typologies according to the several 
objectives. The importance of the public, and the kinds of public.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

1.  Missão, vocação, metas e objetivos de um Museu: terminologia e conceitos.
2.  A Museologia Contemporânea e a «Nova Museologia».
3.  Programar um edifício destinado a Museu
4.  A espacialização das funções museológicas.
5.  A Programação das Atividades: os serviços de educação e de extensão cultural.
6.  Redes locais, regionais e nacionais de museus.
7.  Caraterização do papel do curador: surgimento das funções do curador e sua evolução. 

As funções atuais do curador. O curador institucional e o “free lancer”. O papel do curador 
em museus e em galerias. Relação entre o curador e outros agentes sociais (galeristas, 
marchands, colecionadores, artistas,instituições várias). Introdução à programação e pla-
neamento da prática curatorial.

8.  A exposição: conceito e caraterização. A história da exposição e as exposições mais rele-
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vantes da arte moderna e contemporânea. As tipologias da exposição. A importância do 
público e os tipos de público.

9. Introdução à prática curatorial: a montagem da exposição (design, arquitetura)) e aspetos 
a ter em conta, como o espaço, a circulação do público, vitrines, regras para o design 
gráfico e outros dispositivos

1.  Mission, vocation, goals and objectives of a Museum: terms and concepts
2.  Contemporary Museum Science and «New Museology».
3.  Create a program for a building destined to house a museum. 
4.  Distributing museum functions into space.
5.  Activity programming: education and cultural services.
6.  Local, regional and national museum networks.
7. Definition of the curator’s role and its transformation. The presents functions of the cura-

tor. The institutional curator and the free lancer. The curator’s role in museums and gal-
leries. The relation between the curator and other social agents as the marchands, collec-
tors, artists and other institutions. Programming and planning in curatorial practice.

8. The exhibition: concepts and definitions. The exhibition history and most singular exhibi-
tions of modern and contemporary art. Exhibition typologies. The role of the public, and 
kinds of public.

9.  Introduction to curatorial practice: the assembly of an exhibition (design, architecture) 
and aspects to survey, like the space, the circulation of people, design graphic and other 
displays.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Os alunos fazem visitas programadas de estudo a instituições artísticas, para além da matéria 
dada nas aulas com o recurso a power point.

A classificação final (0-20 valores) resulta da ponderação de:
1) Avaliação Periódica (90%)
 Elementos a avaliar:

— Apresentação oral de um trabalho a desenvolver (40%) – a realizar no meio do semestre;
— Trabalho final (50%) – a realizar no final das aulas;

2) Avaliação Final (10%)
 Elementos a avaliar:

— Exame oral.

The students went to artistic institutions in study visits, and the classes use for theoretical ex-
planation the power point.

The final grade (0 - 20) is obtained from the combined scores of:
1) Periodic Assessment (90%)
 Coursework to be graded:

— Oral presentation of the work to be developed (40%) – to be submitted mid-semester;
— Written work (50%) – to be submitted by the end of the module.

2) Final Assessment (10%):
 Coursework to be graded:

— Oral examination.
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