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1. Características Gerais do módulo didático "Gestão do 

Património" 

 

Visão geral 

Na proteção do Património contemporâneo – um campo muito amplo que 

compreende grande parte do Património Cultural - a maior e mais difícil tarefa é a 

gestão adequada das materialidades históricas. 

A gestão moderna de materialidades históricas, além de problemas técnicos e de 

conservação, deve incluir, entre outras, questões organizacionais, financeiras, 

jurídicas, funcionais e promocionais. A proteção do Património Cultural costuma ser 

associada a várias restrições, ordens e proibições, entre outros assuntos, limitando a 

possibilidade de modernização de um monumento, limitando o direito do 

proprietário de usar a materialidade histórica, obrigando o proprietário a comportar 

custos adicionais e limitando a possibilidade de uso do local. A soma desses 

problemas leva, na prática, a conflitos entre as autoridades responsáveis pela 

conservação, os proprietários e os fruidores de sítios históricos. Assim, a gestão de 

edifícios históricos é uma atividade complexa realizada em condições de conflito 

permanente - a gestão e a proteção de monumentos comportam, portanto, a 

administração de conflitos. 

Um elemento essencial da educação das pessoas que irão realizar atividades no 

campo da proteção de monumentos é, portanto, prepará-los para a gestão de 

conflitos, que acompanha o trabalho de um conservador, de um designer ou de um 

administrador. É necessário, portanto, não apenas adquirir competências 

especializadas e conhecimentos fundamentais sobre proteção do Património Cultural, 

mas também a sua sobre gestão e comunicação. 

O atual sistema de ensino de arquitetos, de engenheiros civis ou de arqueólogos - 

especialistas frequentemente envolvidos na proteção do Património Cultural, não os 

prepara para tais atividades. O conhecimento prático de vários métodos e estratégias 

na gestão de conflitos (por exemplo, estratégias de cooperação,  de negociação ou 

mediação) preparará os alunos (futuros especialistas) para uma proteção mais eficaz 
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dos monumentos e, ao mesmo tempo, para trabalharem num mercado de trabalho 

competitivo. 

Os jogos educativos constituem uma ferramenta educativa moderna que pode 

preparar os alunos para agir em condições de conflito e ajudá-los a adquirir 

competências pessoais (especialmente competências interpessoais, como poder de 

persuasão, resolução de conflitos, trabalho em equipe, auto-apresentação). O 

carácter inovador dos jogos educativos possibilita aumentar a perspectiva e, acima de 

tudo, a diversidade de conhecimentos e competências adquiridas pelos alunos. O 

“aprender de cor” e a aquisição estática de informações são substituídos por um 

processo dinâmico no qual os alunos reagem às mudanças nas condições e papéis de 

outros jogadores. A essência do jogo é a simulação de situações reais, que permitem 

combinar a aquisição de conhecimentos com a aprendizagem de atitudes criativas. 

A preparação para a gestão da proteção do Património Cultural requer 

conhecimentos interdisciplinares que ajudarão os alunos a entender as condições 

complexas que ocorrem na prática e a trabalhar nessas condições. É difícil ensinar 

uma abordagem interdisciplinar usando métodos didáticos tradicionais - aulas, 

exercícios, projetos focados em determinadas questões. Portanto, a solução é um 

jogo educativo, que constitui uma ferramenta de natureza interdisciplinar, que força a 

participação ativa de todos os participantes e, ao mesmo tempo, tem um caráter 

dinâmico (permitindo reagir a mudanças de circunstâncias e de condições). Todas as 

universidades interessadas em aumentar a sua oferta educativa terão diversas 

possibilidades de usar o módulo didático "Gestão do Património Cultural" de acordo 

com as suas necessidades formativas: 

 o módulo pode ser introduzido no currículo existente como disciplina 

obrigatória, de escolha ou facultativa 

  o módulo pode ser efectuado como curso intensivo. 

O módulo didático "Gestão do Património Cultural" também pode encontrar a sua 

aplicação no ensino em formação profissional como ferramenta complementar para 

melhorar as competências e habilitações de profissionais que atuem no setor da 

proteção do Património Cultural como, por exemplo, através de cursos intensivos. 
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Os objetivos gerais do módulo didático "Gestão do Património Cultural" 

O módulo didático "Gestão do Património Cultural" é centrado no aluno e baseado em 

resultados. Foi concebido para que os alunos desenvolvam um conjunto de competências 

nas áreas da gestão e da proteção do Património Cultural considerados úteis e 

necessárias para as áreas académicas, profissionais e vocacionais. Os alunos também 

desenvolverão competências sociais importantes para o mercado de trabalho, como 

capacidade de trabalhar em grupo, resolução de conflitos, pensamento criativo, etc. 

Os resultados verificáveis são descritos usando resultados e créditos de aprendizagem. 

Os objetivos gerais do módulo didático "Gestão do Património Cultural" são: 

 Capacidade de identificar, analisar e descrever locais com Património Cultural 

 Conhecimento sobre os principais grupos e partes interessadas que 

participam do processo de proteção, gestão e uso de sítios patrimonializados 

 Capacidade de avaliar o impacto sócio-político do Património Cultural 

 Conhecimento dos aspectos culturais, económicos e financeiros da gestão do 

Património Cultural arquitectónico 

 Capacidade de avaliar o impacto sócio-político e económico da gestão do 

Património Cultural - oportunidades de trabalho e trajetórias profissionais 

 Capacidade de definir os principais problemas e conflitos que compreendem a 

proteção, gestão e uso de um determinado Património Cultural arquitetónico 

 Conhecimento sobre a gestão do Património Cultural, principalmente em 

aspectos organizativos, jurídicos e económicos. 

 Competências para pesquisar, analisar, sintetizar e avaliar dados por forma a 

elaborar estratégias para locais detentores de Património Cultural. 

 Conhecimento sobre a colaboração com as partes interessadas envolvidas na 

proteção e gestão do Património Cultural arquitetónico. 
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 Conhecimento para analisar possíveis ameaças e fatores negativos que afetem 

o Património Cultural arquitetónico. 

 Competências na preparação do processo de acompanhamento (indicadores 

de monitorização) de Património Cultural arquitetónico - apresentação das 

melhores práticas. 

 Aspectos teóricos e práticos do ensino da comunicação em arquitetura 

 Entender o significado da comunicação na arquitetura e no Património 

Cultural 

 Competências para exprimir uma ideia e para comunicar com eficácia 

 A comunicação intangível. Compreensão do significado das cores e das formas 

no Património Cultural arquitetónico 

 Competências pessoais: pensamento criativo, trabalho em equipe, resolução 

de problemas, resolução de conflitos. 

 

Pré-requisitos iniciais em termos de conhecimentos, habilitações e outras 

competências 

O módulo didático "Gestão do Património Cultural" é direcionado principalmente 

para estudantes do primeiro ao segundo ano universitário, bem como para 

profissionais da área do Património Cultural que desejam aumentar os seus 

conhecimentos e habilitações. 

Os candidatos para frequentarem o módulo didático "Gestão do Património 

Cultural" devem ter os seguintes conhecimentos e competências: 

 Conhecimentos de História da Arte e Arquitetura 

 Conhecimentos básicos de sistemas de construção, materiais de construção, 

processos de deterioração e  danos 

 Conhecimentos da teoria, da prática e de técnicas de conservação, da  

proteção e da reutilização do Património Cultural arquitectónico 
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 Competências gerais de levantamento, de diagnóstico e de documentação do 

Património Cultural arquitetónico 

 Competências na elaboração de projetos estruturais, de arquitetónicos e de 

espaços urbanos 

 Conhecimento da fundamentação teórica da proteção do Património Cultural 

/textos doutrinários acerca dos princípios de proteção e de gestão do 

Património Cultural /. 

 Conhecimentos básicos de análise do Património Cultural arquitetónico - 

aspectos arquitetónicos e técnicos, avaliação de valor. 

 Conhecimentos básicos de legislação, de finanças e organizativos da proteção 

do Património Cultural. 

 Conhecimentos básicos das ameaças e dos fatores negativos que possam 

afetar o Património Cultural arquitetónico 

 

2.  Resultados de aprendizagem 

O currículo do módulo didático "Gestão do Património Cultural" garante a aquisição 

dos seguintes conhecimentos, habilitações e competências sociais: 

Conhecimento: 

 Conhecimento sobre análise crítica e avaliação de valor do Património 

Cultural  

 Conhecimento sobre abordagens teóricas e práticas para a preservação e 

restauro do Património Cultural 

 Competências relacionadas com o uso do Património Cultural para funções 

contemporâneas 

 Desenvolvimento de competências para a valorização do Património Cultural  

 Abordagem crítica da gestão do Património Cultural, especialmente em sua 

dimensão arquitetónica. 
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 Conhecimento sobre os processos de gestão do Património Cultural e sobre 

as questões e atores envolvidos. 

Competências: 

 Competências para reconhecer um Património Cultural 

 Competências para identificar e compreender as partes interessadas 

 Competências e administração económica do Património Cultural 

 Recursos para pesquisar as relações entre as potencialidades dos sítios 

patrimonializados e os interesses das partes envolvidas 

 Capacidade de identificar e distinguir os riscos (naturais e antropogénicos) do 

local 

 Competências para desenvolver uma conservação, musealização e 

requalificação do Património Cultural 

 Competências para definir as metas e os meios para a gestão do Património 

Cultural arquitectónico. 

 Competências para pesquisar as informações necessárias para preparar o 

plano / sistema de gestão. 

 Competências para construir um plano de gestão do Património Cultural 

 Capacidade de resolver de maneira criativa problemas relacionados com 

Património Cultural local. 

Competências sociais: 

 Competências para resolver problemas e conflitos 

 Capacidade de interagir com as partes interessadas: capacidade de interação 

entre cliente, cidadãos, museus e, eventualmente, com turistas, autarquias e 

organismos estatais 

 Capacidade para a comunicação e a disseminação do sitio patrimonializado 

(estratégias de comunicação; uso dos média; uso das TIC; uso das linguagens 

de comunicação) 



9 

 

 Capacidade para gerir um grupo de trabalho (estratégias para construir e 

consolidar as competências para relacionar todos os atores implicados na 

salvaguarda, na conservação, no restauro e na gestão do Património Cultural) 

 Capacidade de entender a importância e o papel de um projeto relacionado 

com Património Cultural. 

 Capacidade de expressar uma ideia e explicá-la em público. 

 Entendimento do significado de comunicação intangível 

 Compreender o significado de ser um arquiteto que desenvolverá um projeto 

em Património Cultural e sua importância para a sociedade e para a 

comunidade 

 

3. Curriculum  

 

O módulo didático "Gestão do Património Cultural" está relacionado as seguintes áreas: 

I. Proteção sustentável do Património Cultural,  

II. Gestão moderna de Património Cultural históricos, 

III.  Comunicação eficiente no Património Cultural. 

 

O módulo didático "Gestão do Património Cultural" combina o modelo tradicional de 

ensino (aulas, um ou dois dias por semana) com um modelo de ensino em bloco. As aulas do 

módulo didático "Gestão do Património Cultural" terão a seguinte estrutura: 

Módulo didático 
Número de horas de ensino 

ECTS 
Total Aulas Exercícios 

Gestão de Património Cultural 95 30 65 5 
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 até duas semanas de leitura antecipada através de plataforma on-line e de fontes 

bibliográficas. Esta parte pode ser realizada à distância. Esta atividade inclui parte das 

palestras. 

 até duas semanas de ensino intensivo em aulas - uma fase em que os alunos têm 

contato pessoal com o professor. Esta parte inclui parte das palestras, visitas de 

estudo a exemplos de Património Cultural e jogo educativo durante as aulas de 

exercícios. 

 até quatro semanas da fase pós-curso - o aluno conclui individualmente o trabalho 

que será avaliado pelo professor. O trabalho é enviado através do ambiente de 

aprendizado on-line. Esta parte pode ser feita no local da residência do aluno. 

 

Descrição do sistema de créditos 

O Sistema de créditos da avaliação do progresso da aprendizagem correspondente à norma 

ECTS (Sistema Europeu de Transferência de Créditos). É um sistema focado no aluno com 

base na carga de trabalho necessária para a aquisição dos objetivos do currículo 

estabelecidos como resultados de aprendizagem e de competências adquiridas. Os créditos 

ECTS refletem a carga de trabalho necessária esperada do aluno médio para aprender e 

obter aprovação a uma determinada disciplina, em relação à quantidade total de trabalho 

necessária para concluir um módulo completo. A carga de trabalho inclui o trabalho do 

aluno durante as aulas organizadas pela Universidade, bem como o seu próprio trabalho. O 

número de créditos para o módulo didático "Gestão do Património Cultural" é igual a 5, 

conforme indicado no currículo do módulo didático "Gestão do Património Cultural" 

(páginas 8-14). A condição para creditar um módulo "Gestão do Património Cultural" é a 

aprovação de palestras e aulas de exercícios nos quadros do módulo didático e avaliação 

positiva do trabalho apresentado pelo aluno no final do curso. 

 

Prova de que pelo menos metade do currículo é implementado na forma de turmas que 

requerem participação direta de professores 

 

 Número de créditos ECTS - 5 
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 Número de horas por crédito ECTS - 25 

 Número de horas realizadas durante o curso - 5x25=125 

 Número de horas implementadas como aulas didáticas que exigem a 

participação direta de professores - 95 que é igual 76 %  

 

Resumo de indicadores que caracterizam o currículo: 

Número total de créditos ECTS que o aluno deve obter nas aulas que 

exigem a participação direta de professores académicos 
5 

Número total de créditos ECTS que o aluno deve obter nas aulas 

práticas 
2 

Aulas práticas correspondem a 68,4 % das classes especificadas no currículo (o padrão de 

educação requer um mínimo de 50 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado em inglês pelo Katarzyna Choroś, Politechnika Lubelska 

Traduzido para o português pelo André Mota Veiga 
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4. Conteúdo programático do módulo didático "Gestão do 

Património Cultural" 

 

Código do curso: MANAGE_HERIAGE 

Forma das aulas e número de horas: 95 

Palestras 30  

Exercícios 65 

Número de créditos ECTS: 5 ECTS 

Método de avaliação: 
Aulas –  exames 

Exercícios - avaliação 

Edioma das aulas: Português 

 

O objetivo e objetivo do curso 

O1 
Os alunos são capazes de identificar, analisar e descrever locais com Património 

Cultural 

O2 
Conhecimento sobre os principais grupos que participam do processo de proteção, 

gestão e uso de materialidades do Património Cultural 

03 Os alunos são capazes de avaliar o impacto sociopolítico do Património Cultural 

O4 
Os alunos conhecem os aspectos culturais, económicos e financeiros da gestão do 

Património Cultural arquitectónico 

O5 
Os alunos podem avaliar o impacto sociopolítico e económico da gestão do Património 

Cultural - oportunidades de trabalho e trajetórias profissionais 

O6 
Capacidade de definir os principais problemas e conflitos que caracterizam a proteção, 

gestão e uso de um Património Cultural arquitectónico específico 

O7 
Os alunos obtêm conhecimentos sobre gestão do Património Cultural arquitectónico, 

especialmente nas áreas organizativas, legais e económicas. 

O8 
Competências para coletar dados, analisar, sintetizar e avaliá-los para elaborar 

estratégias para locais de Património Cultural arquitetónico. 

O9 
Conhecimento sobre colaboração com as partes envolvidas na proteção e gestão do 

Património Cultural arquitectónico. 

O10 
Os alunos sabem como analisar as ameaças e os fatores negativos que afetam o 

Património Cultural arquitectónico. 

O11 

Competências para a preparação do processo de monitorização (indicadores de 

monitoramento) para o Património Cultural arquitectónico - apresentação das 

melhores práticas. 

O12 Aspectos teóricos e práticos do treino em arquitectura e em comunicação 

O13 Entender o significado da comunicação na arquitetura e no Património Cultural 

O14 Capacidade para exprimir uma ideia e para comunicar com eficácia 

O15 
Uma forma intangível de comunicação. Compreensão do significado das cores versus 

formas. 
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O16 
Competências pessoais: pensamento criativo, trabalho em equipe, resolução de 

problemas, resolução de conflitos. 

 

Requisitos iniciais em termos de conhecimentos, habilitações e outras 

competências 

1 Conhecimentos de História da Arte e Arquitetura 

2 
Conhecimento de sistemas de construção e de materiais de construção, deteriorações, 

alterações e danos 

3 
Conhecimentos teóricos e técnicos de conservação e de restauro de Património 

Cultural 

4 Competências gerais de etiologia e de diagnóstico aplicado ao Património Cultural 

5 Competências em projetos arquitectónicos, urbanos e estruturais 

6 
Conhecimento dos fundamentos teóricos da proteção do Património Cultural / textos 

doutrinários apresentando princípios de proteção e gestão do Património Cultural /. 

7 
Conhecimentos básicos de análise do Património Cultural arquitectónico - aspectos 

arquitectónicos e técnicos, avaliação de valor. 

8 
Conhecimento básico de aspectos legais, financeiros e organizacionais da proteção do 

Património Cultural. 

9 
Conhecimentos básicos das ameaças e dos fatores negativos que afetam o Património 

Cultural arquitectónico 

 

Resultados de aprendizagem 

 Conhecimentos: 

LO 1 Conhecimento sobre análise crítica e avaliação de valor do Património Cultural 

LO 2 Conhecimento sobre abordagens teóricas e práticas para a preservação e restauro 
do Património Cultural 

LO3 
Competências relacionadas com o uso do Património Cultural para funções 

contemporâneas 

LO4 Desenvolvimento de competências para a valorização do Património Cultural 

LO 5 
Abordagem crítica da gestão do Património Cultural, especialmente em sua 

dimensão arquitectónica. 

LO 6 
Conhecimento sobre o processo de gestão do Património Cultural e sobre as 

questões e atores envolvidos. 
 Competências: 

LO 7 Competências para reconhecer um Património Cultural 

LO 8 Compacidade para identificar e compreender as partes interessadas 

LO 9 Competências da administração económica do Património Cultural 

LO 10 
Capacidades para pesquisar as relações entre as potencialidades do sítio 

patrimonializado e os interesses das partes interessadas 

LO 11 Capacidade de descobrir e distinguir os riscos (naturais e antropogénicos) do local 

LO 12 Competências para desenvolver uma conservação, musealização e melhoria do um 

Património Cultural 
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LO 13 Competências para definir as metas e os meios para a gestão do Património 
Cultural arquitectónico. 

LO 14 Competências para pesquizar as informações necessárias para preparar o plano / 
sistema de gestão. 

LO 15 Competências para construir um plano de gestão do Património Cultural 

LO 16 Capacidade para resolver de maneira criativa problemas do Património Cultural 
local. 

 Competências sociais: 

LO 17 Competências para resolver problemas e conflitos 
LO 18 Capacidade de interagir com as partes interessadas: capacidade de interação entre 

cliente, cidadãos, museus e, eventualmente, com turistas, autarquias e organismos 
estatais 

LO 19 Competências para  comunicar e a disseminar os sítios patrimonializados 
(estratégias de comunicação; uso dos média; uso das TIC; uso das linguagens de 
comunicação) 

LO 20 Competências para gerir um grupo de trabalho (estratégias para construir e 
consolidar as competências para relacionar todos os atores envolvidos na 
salvaguarda, conservação, melhoria e gestão do Património Cultural) 

LO 21 Capacidade de entender a importância e o papel de um projeto de Património 
Cultural. 

LO 22 Capacidade de expressar uma ideia e explicá-la em público. 
LO 23 Entender o conceito de comunicação intangível 
LO 24 Compreender o significado de ser um arquiteto que desenvolverá um projeto num 

Património Cultural e sua importância para a sociedade e para a comunidade 
 

Conteúdo do programa 

Forma das aulas - palestras 

Conteúdo curricular 

L1 

Definição de Património Cultural 
O papel social do Património Cultural 
Análises comparativas das políticas de gestão do Património Cultural 
Teoria e história da conservação e restauro do Património Cultural 

L2 

Tecnologias, materiais e construção arquitetônica 
Diagnóstico para a conservação do Património Cultural 
Técnicas de restauro do Património Cultural 
Gestão da segurança em todas as fases de restauro 

L3 
Definição de musealização. Teoria e história da musealização 
Sociedade e museus 
Critérios e ferramentas para a musealização 

L4 

Definição de gestão do Património Cultural. Teoria e história da gestão do Património 
Cultural 
Definição cultural e económica do Património Cultural 
Os atores envolvidos na gestão de Património Cultural histórico 
Identificação dos beneficiários da administração 
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Identificar as relações entre o Património Cultural e os interesses da sociedade 

L5 

Identificação do Património Cultural: prática sobre um caso de estudo após a aula 
teórica sobre o que são os sítios arqueológicos 
Teoria e História da Arte, da Arquitetura; teoria e história da conservação e do 
restauro 

L6 
Identificação das partes interessadas: análise territorial; análises do sistema social; 
análise da bacia hidrográfica 

L7 
Desenvolvimento das competências dos aspectos económicos da administração: das 
despesas administrativas às despesas de restauro e de requalificação 

L8 
Análises dos interesses dos locais do Património Cultural, sua conservação e do 
interesse das partes interessadas; levantamento dos critérios segundo os quais é 
possível relacionar os dois grupos de interesse 

L9 
Avaliação dos riscos relacionados à conservação devido a causas endógenas (como a 
fragilidade do local), exógenos (como riscos naturais - sísmicos, clima etc.) - e riscos 
antropogénicos - como o desgaste pelo uso) 

L10 Os problemas relacionados com a gestão dos sítios patrimonializados 

L11 
As profissões envolvidas na gestão e na simulação de seus papéis no processo e nas 
maneiras pelas quais elas se podem relacionar 

L12 
Elementos básicos dos sistemas de gestão: estrutura legal, forma organizacional, 
fontes financeiras e análise económica. 

L13 
Elementos dos planos de gestão: avaliação dos valores do Património Cultural 
arquitectónico, formas de proteção, avaliação técnica, limites de proteção, zonas-
tampão, uso sustentável, partes interessadas, sistema de monitorização. 

L14 
Pressupostos teóricos e aspectos práticos da elaboração do plano de uso. Processo de 
elaboração do plano de gestão. 

L15 
Processo de monitorização  - Avaliação de Impacto do Património Cultural, análise de 
ameaças, indicadores de monitoramento. 

L16 Valores imateriais do Património Cultural. 

L17 Identidade cultural de um lugar específico. 

L18 
Formas de comunicação através do uso de formas, cores, texturas, proporção, escala, 
etc. 

L19 A sensação de alegria e bem-estar psíquico e social na arquitetura. 

L20 Promoção e disseminação do Património Cultural histórico. 

L21 Estratégias de disseminação de uma ideia e um conceito através da comunicação. 

L22 
Análises das estratégias de comunicação. Estudos de TIC e seu uso no projeto de 
requalificação 

Forma das aulas - exercícios 

Conteúdo curricular 

E1 Apresentação e análise crítica de um monumento / local arquitectónico como 
materialidade da gestão (diferentes casos de estudo). 

E2 Identificação dos principais fatores importantes para a preparação da estratégia de 
gestão de monumentos / locais arquitetônicos selecionados (diferentes casos de 
estudo) - Jogo. 

E3 Colaboração com as partes interessadas (estratégias de mediação) - Jogo. 
E4 Elaboração dos Planos de Gestão de monumentos / locais arquitectónicos 
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selecionados - Jogo. 
 

Métodos didáticos 

1 Palestras com apresentações em Power Point e estudos de caso 

2 e-learning 

3 Visita de estudo a Património Cultural  

4 Exercícios - jogo educativo 

 

Carga de trabalho do aluno 

Forma de atividade 
Número médio de horas para 

implementação da atividade 

Horário de contato com os professores, 

incluindo: 

95 

Participação em aulas 30 

Participação em exercícios 65 

Trabalho do aluno, incluíndo: 30 

Preparação para exame final 20  

Preparação para exercícios 10 

Tempo total de trabalho do aluno 125 

Número resumido de créditos ECTS para o 

curso: 

5 

Número de créditos ECTS em quadros de aulas 

práticas (exercícios, aulas laboratoriais, aulas de design) 

2 
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UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE, PARIS, 2002. 
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LUBLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, LUBLIN, 2018 
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WORLD CULTURAL HERITAGE SITES, ICCROM, ROME, 1998. 
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IN DUSZNIKI ZDRÓJ – VALUE ASSESSMENT AND MANAGEMENT PLAN, LUBLIN 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, DUSZNIKI ZDRÓJ - LUBLIN, 2018 

10 
BJ FOGG, A BEHAVIOR MODEL FOR PERSUASIVE DESIGN, 2009 (SUMMARY OF BJ 

FOGG'S FRAMEWORK FOR BEHAVIOR CHANGE.) 

11 
JESSE SCHELL, THE ART OF GAME DESIGN: A BOOK OF LENSES (AN EXHAUSTIVE 

YET FUN COMPENDIUM OF DIGITAL GAME DESIGN TECHNIQUES AND 

CONCEPTS.) 

12 

JESSE SCHELL, DESIGN OUTSIDE THE BOX, 2010 DICE CONFERENCE 

PRESENTATION VIDEO. (HILARIOUS AND PROVOCATIVE TALK ABOUT THE 

POTENTIAL OF GAMIFICATION, WHICH JUMPSTARTED INTEREST IN THE 

CONCEPT. A CLIP APPEARS IN ONE OF THE LECTURES.) 

13 

KATIE SALEN AND ERIC ZIMMERMAN, RULES OF PLAY: GAME DESIGN 

FUNDAMENTALS (A COMPREHENSIVE DESCRIPTION OF THE CORE CONCEPTS 

OF GAMES AND PLAY, TARGETED TOWARD GAME DESIGNERS. A DENSE BUT 

REWARDING READ.) 

14 

SEBASTIAN DETERDING, ET AL, FROM GAME DESIGN ELEMENTS TO 

GAMEFULNESS: DEFINING “GAMIFICATION”, PROCEEDINGS OF THE 15TH 

INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE, 2011 (ACADEMIC PAPER 

OFFERING A STRAIGHTFORWARD DEFINITION OF GAMIFICATION. I USE A 

CHART FROM THIS ARTICLE IN ONE OF THE LECTURES.) 

15 
SETH PRIEBACH, THE GAME LAYER ON TOP OF THE WORLD, TEDXBOSTON 2010 

VIDEO (A VISION OF GAMIFICATION BECOMING MORE PERVASIVE IN THE 
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12 MARC GUILLAUME, LA POLITIQUE DU PATRIMOINE, GALILLÉE, 1980 

13 
M. TOIRAC SUARÉZ, COMUNICACIÓN Y PATRIMÓNIO, UNA UNIÓN PARA 
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Matriz de resultados de aprendizagem 

Resultado de 

aprendizagem 

Objetivos do 

curso 

Conteúdo 

curricular 

Métodos 

didáticos 

Métodos de 

avaliação 

LO 1 O1, O3 
L1, L5, L16, L17, 

E1 
1, 2, 3 A1 

LO 2 O1, O6 L2 1, 2 A1 

LO 3 O1, O2, O3 L3 1, 2 A1 

LO 4 O3, O6,  L9, L15, L22 1, 2 A1 

LO 5 O4, O7 L4, L10 1, 2 A1 

LO 6 O2, O4, O7 
L6, L7, L8, L10, 

L11, L12, L13, L14 
1, 2 A1 

LO 7 O1 L1, L5, E1 1, 3 A1, A2 

LO 8 O2, O9 L6, L11, E3 1, 3, 4 A1, A2 

LO 9 O7 
L7, L10, L12, L14, 

E4 
1, 3, 4 A1, A2 

LO 10 O2, O9 L8, L13, L20, E3 1, 3, 4 A1, A2 

LO 11 O10 L5, L9, L15, E1 1, 3, 4 A1, A2 

LO 12 O5, O8 L2, L3, E2, E4 1, 4 A1, A2 

LO 13 O4, O5, O7 
L7, L10, L12, L13 

L14, L15, E2 
1, 3, 4 A1, A2 

LO 14 O8 L12, L13, E2, E4 1, 3, 4 A1, A2 

LO 15 O7, O11 
L7, L13, L14, E1, 

E2, E4 
1, 4 A1, A2 

LO 16 O1, O3, O6, L6, L11, L17, L18, 1, 4 A1, A2 
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O9, O10, O16 L21, L22, E3 

LO 17 
O6, O9, O13, 

O14, O16 
L6, L8, E3 1, 4 A1, A2 

LO 18 
O13, O14, O15, 

O16 
L6, L11, L18, E3 1, 4 A1, A2 

LO 19 O12, O13, O16 
L18, L20, L21, L22, 

E3 
1, 4 A1, A2 

LO 20 O16 E3, E4 4 A2 

LO 21 O1, O12, O13 L17, L20, E3 1, 4 A1, A2 

LO 22 O12, O13, 14 
L18, L20, L21, E1, 

E2, E4 
1, 4 A1, A2 

LO 23 O13, O14, O15 L16, L17, L22, E3 1, 4 A1, A2 

LO 24 O12, O13 
L18, L19, L20, L21, 

E3, E4 
1, 4 A1, A2 

 

Métodos e critérios de avaliação 

Símbolo do 

método de 

avaliação 

Descrição do método de avaliação Limiar de aprovação 

A1 Exame final 60% 

A2 Presença e participação ativa no jogo 60% 
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