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Parte 2: Planejamento Estratégico e Gestão de Museus





Razões para não se planejar

▪ Não vim trabalhar em museu para gastar meu tempo planejando.

▪ Estamos ocupados demais lidando com nossos problemas do dia-a-dia.

▪ Não temos tempo.

▪ Somos somente um museu pequeno.

▪ Tenho tudo isso na minha cabeça.

▪ Todos sabem para onde vamos.

▪ Não temos dinheiro algum; não vale a pena.

▪ Começamos, mas ficamos atolados e desanimamos.

(DAVIES, 2001).



Por quê elaborar o Plano Museológico?



Planejamento
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Níveis de Planejamento
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Elaboração do Plano Museológico



Trabalho integrado
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Fases de elaboração 

FASE 1

PLANEJAMENTO 
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Caracterização da instituição = identidade
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Caracterização do Museu



Missão



Exemplo de Missão: Museu Casa das Princesas (Ibram/GO)



Visão



Exemplo de Visão: Museu Casa das Princesas (Ibram/GO)



Valores



Exemplo de Valores: Museu Casa das Princesas (Ibram/GO)



Museu Casa das Princesas



Reposicionamento Conceitual - Museu de Valores



Reposicionamento Conceitual - O caso do Museu de Valores



Diagnóstico Global 

“...uma análise global e prospectiva da instituição, isto é, não se 
confunde com outras formas de análise ou avaliação da 
instituição que enfocam uma parte de suas ações mais a fundo, 
como a avaliação no sentido de estudos de público  ou mesmo 
o diagnóstico de documentação de acervo.” 

(CÂNDIDO, 2009)
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Ferramentas utilizadas no diagnóstico



Matriz SWOT



Matriz SWOT - exemplo
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Objetivos estratégicos



Exemplo de Objetivos Estratégicos: Museu Casa das Princesas



Exercício



Exercício 1 – Planejamento Conceitual 



Exercício 2 – Matriz SWOT



Programas
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Programas



Institucional



Criação de Museus



Criação de Museus



https://www.sisemsp.org.br/blog/wp-cont
ent/uploads/2014/02/z-Anexo-Modelo-Lei
-Cria%c3%a7%c3%a3o-Museu.pdf



Regimento Interno



DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Art. 4º O Museu... tem a seguinte estrutura organizacional: 
I – órgãos colegiados: 
1. Conselho Consultivo
II – órgãos específicos singulares: 

1.Direção 
2.Divisão Administrativa: 
      a. Setor de Finanças 
      b. Setor de Administração 
3. Divisão Técnica: 
      a. Setor de Gestão de Acervos 
      b. Setor de Dinâmica Cultural

Regimento Interno





http://www.feambra.org/arquivos/guia_feambra%20%20vol1.pdf

Associação de Amigos





Gestão de 
Pessoas



https://ielal.com.br/public/docu
mentos/lei-de-estagio.pdf



https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=6&data=04/12/2012



https://www.museus.gov.br/acessoainformacao/acoes-e-programas/gestao-de-risco-
ao-patrimonio-musealizado/cadastramento-online-de-voluntarios/



Consiste no estabelecimento de diretrizes, normas e políticas para a gestão dos 
acervos museológico, bibliográfico e arquivístico, integrando esforços para 
ações como a aquisição e descarte, movimentação(interna e externa) e 
conservação – restauração. 

Acervos





Política de Aquisições e Descartes



Política de Aquisições e Descartes



Política de Aquisições e Descartes





Inventário Nacional dos Bens Culturais 
Musealizados - INBCM



Sistema de Documentação Museológica



Sistema Donato/SIMBA





http://dami.museuimperial.museus.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=DrYw8s3o330

Digitalização e Disponibilização de Acervos



Digitalização e Disponibilização de Acervos

▪ Projeto Tainacan+Museus (Ibram/UFG)
Plataforma digital para catalogação e difusão digital dos acervos museológicos 

brasileiros. 
      

https://museuvictormeirelles.acervos.museus.gov.br/mvm-acervo/?view_mode=records&perpage=12&paged=1&order=
DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date&fetch_only_meta=18013%2C40435%2C18008%2C180
49%2C41343



▪ Conservação:

Condições ambientais (sistemas de medição e controle de umidade, temperatura 
etc.), iluminação (estabelecimento de parâmetros, sistema de medição, 
instalação de filtros), acondicionamento e manuseio.

▪ Restauração:

Análise, intervenções, 
estabelecimento de prioridades

Laboratório de papel do Museu Nacional de 
Belas Artes (Ibram-RJ)





Exposições





1 - Tipo da exposição

2 - Tema da exposição

3 - Objetivos

4 - Justificativa

5 - Pesquisa histórica e museológica

5.1- Pesquisas iconográficas

5.2 – Pesquisas do contexto histórico

6 - Definição de público-alvo

7 - Seleção do acervo

7.1   - Confecção de peças para o acervo (ex: 

estandartes)

7.2   - Preparação do acervo para exposição 

(higienização, intervenções)

7.3   - Seleção de imagens para compor a 

exposição

8 - Avaliação das atuais condições do espaço físico

9 - Definição da área expositiva

10 - Orçamento

11 - Cronograma

ETAPAS DA EXPOGRAFIA

Concepção museográfica
ExposiçõesExposições



1.      Memorial descritivo

2.      Desenho das plantas/divisão dos 

espaços

3.      Definição do circuito expográfico

4.      Divisão de módulos temáticos

5.      Confecção de mobiliário expográfico

6.      Comunicação visual

6.1  - Elaboração e revisão de textos 

para a exposição

6.2  – Cores, desenhos, mapas

6.3  - Impressão de textos e plotagens

6.4  – Produção de material de 

divulgação (comunicação social)

6.5  - Sinalização

7 -  Projeto de luminotécnica

8 -      Conforto ambiental

8.1  – Conservação preventiva do acervo

8.2  – Conforto para os visitantes

8.3   - Conforto do espaço arquitetônico

9 -     Orçamento

10 -    Cronograma

ETAPAS DA EXPOGRAFIA

Concepção expográfica
ExposiçõesExposições



1. Definição e acompanhamento da montagem

2. Manutenção da exposição

3. Avaliação

ETAPAS DA EXPOGRAFIA

Execução
ExposiçõesExposições



Educativo e 
cultural



Política Nacional de Educação Museal - PNEM



Faça já suas inscrições:
https://sabermuseu.museus.
gov.br/categoria/cursos/



Pesquisa

http://www.museus.gov.br/ibram-publicacao/



Arquitetônico – 
Urbanístico



Art. 21.  Os museus garantirão a conservação e a segurança de seus acervos. 

Art. 23.  Os museus devem dispor das condições de segurança indispensáveis para 
garantir a proteção e a integridade dos bens culturais sob sua guarda, bem como 
dos usuários, dos respectivos funcionários e das instalações. 

Parágrafo único.  Cada museu deve dispor de um Programa de Segurança 
periodicamente testado para prevenir e neutralizar perigos. 

Art. 25.  As entidades de segurança pública poderão cooperar com os museus, por 
meio da definição conjunta do Programa de Segurança e da aprovação dos 
equipamentos de prevenção e neutralização de perigos. 

Art. 26.  Os museus colaborarão com as entidades de segurança pública no 
combate aos crimes contra a propriedade e tráfico de bens culturais. 

Art. 27.  O Programa e as regras de segurança de cada museu têm natureza 
confidencial.

Segurança

Orientações para Segurança no Estatuto de Museus



Segurança

http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Seguranca-em-Museus.pdf

Art. 23. É dever dos museus elaborar e implementar 
o Plano Museológico, instrumento de planejamento 
estratégico do museu, que definirá sua missão e 
função específica na sociedade, e que poderá 
contemplar os seguintes itens, dentre outros:

(...)

h) de segurança - abrange os aspectos relacionados 
à segurança do museu, da edificação, do acervo e 
dos públicos interno e externo, incluídos sistemas, 
equipamentos e instalações, e a definição de 
rotinas de segurança e estratégias de 
emergência; (grifo nosso)

Decreto 8.124/13

Orientações para Segurança no Estatuto de Museus



Segurança

Segurança

Ações 
preventivas

Ações de 
emergência

Aquelas praticadas 
para não permitir 
que o risco se 
concretize

Aquelas praticadas 
para responder ao 
risco, caso ele se 
concretize

Orientações para Segurança no Estatuto de Museus



Segurança

O Programa de Segurança deve ser executado a partir do conceito de gestão de 
riscos, ou seja, deve integrar esforços para minimizar riscos – eventos incertos que 
trazem impactos.

Planos e 
Trabalhos de 
Prevenção

Controle e 
Monitoramento

Organização 
da Segurança

Orientações para o planejamento da Segurança



Metodologia para gestão de riscos nos museus

Mitigação 
dos riscos

Responder

Recuperar 

   Identificar

   Detectar

   Evitar/   Bloquear

Risco: chance de algo acontecer, causando danos e perda de valor para acervos 
musealizados, por meio da ação de um ou mais agentes de risco

Segurança



Monitorar
e 

revisar

Comunicar
e consultar

Comunicar
e consultar

Estabelecer o contexto

Tratar riscos

Analisar riscos

Avaliar riscos

Identificar riscos

Risk Management
Australian/New Zealand Standard
AS/NZ 4360:2004

Metodologia para gestão de riscos nos museusSegurança



Metodologia para gestão de riscos nos museusSegurança

1. Estabelecimento do Contexto



Metodologia para gestão de riscos nos museusSegurança

2. Identificar os riscos



Guia de Gestão de Riscos ao 
Patrimônio Museológico. 
ICCROM/Ibermuseus, 2017

6 camadas de 
envoltório

Metodologia para gestão de riscos nos museusSegurança



Guia de Gestão de Riscos ao 
Patrimônio Museológico. 
ICCROM/Ibermuseus, 2017

Metodologia para gestão de riscos nos museusSegurança

3. Analisar e avaliar os riscos – Escalas ABC



Resumo das Fases I e II

Guia de Gestão de Riscos ao 
Patrimônio Museológico. 
ICCROM/Ibermuseus, 2017

Metodologia para gestão de riscos nos museusSegurança



Guia de Gestão de 
Riscos ao Patrimônio 
Museológico. 
ICCROM/Ibermuseus, 
2017

5 estágios de controle

Metodologia para gestão de riscos nos museusSegurança

4. Tratar os riscos



Metodologia para gestão de riscos nos museusSegurança



1. Como mitigar? Quais as opções?

2. Essa opção reduz quais riscos? 

Reduz totalmente ou 

parcialmente?

3. Quanto custa a implementação 

desta opção?

4. Essa opção introduz novos 

riscos?

•Observações críticas das opções;

•Diálogo permanente entre os membros 

da equipe;

•Pensar em estratégias sustentáveis;

•Relações com o ambiente interno e 

externo;

•Consonância com os demais instrumentos 

de gestão: plano museológico, regimento 

interno, etc.

Metodologia para gestão de riscos nos museusSegurança



Metodologia para gestão de riscos nos museusSegurança



http://sca.ibram.gov.br/cbd_publico/?fbclid=IwAR33wSqyYMxZ1vHL2cnRUBbslT7g
A8V6_xnvS3MLVRDpokB-Hvos_zdRric

Cadastro de Bens Musealizados Desaparecidos - CBMDSegurança
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Financiamento 
e Fomento



Financiamento  e Fomento

É fundamental destacar que toda política cultural traz 
embutida, de modo explícito ou não, uma concepção de 
cultura a ser privilegiada. (RUBIM, 2007, p. 149).

Uma ruptura radical com os modos de financiar a 
cultura. As verbas passaram quase que integralmente a 
serem públicas, uma vez que deviam , mas o poder de 
decisão foi privatizado. (RUBIM, 2008, p. 37).

Cultura é um bom negócio. 



Financiamento  e Fomento

Lei Federal de Incentivo à Cultura

8.313, de 23 de dezembro de 1991 
Art.2° O Pronac será implementado através dos seguintes 
mecanismos:

I - Fundo Nacional da Cultural (FNC);

II - Fundo de Investimento Cultural e Artístico (Ficart);

III - Incentivo a projetos culturais. (Incentivos Fiscais)



Financiamento  e Fomento

O Incentivo Fiscal via Lei Rouanet- Sistema de 
Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic)

Alguns números:
- 200 mil propostas submetidas à aprovação
-  80 mil projetos enviados
-  40 mil proponentes cadastrados
-  80 mil incentivadores
-  57 mil fornecedores

Além de mais de 11 bilhões de reais captados pelos mais de 40 
mil projetos aprovados pelo MinC



Financiamento  e Fomento

Quantidade de Projetos e Valores por Ano – Brasil, 1993-2016
Ano Qtde Apresentado Qtde 

Aprovado
Qtde 

Apoiado
Valor

Apresentado
Valor

Aprovado
Valor

Apoiado

1993 19 10 2 18.710.859,88 13.969.236,78 21.212,78
1994 74 91 7 98.228.196,18 114.775.297,55 533.751,57
1995 1.378 69 153 767.885.258,48 96.043.243,26 41.668.264,66
1996 3.773 2.552 624 2.130.370.530,80 1.612.596.208,73 195.030.104,42
1997 7.535 3.011 1.299 3.694.960.473,06 1.528.013.048,41 330.880.156,34
1998 6.559 3.669 1.258 3.005.725.978,41 1.590.098.542,21 310.451.086,40
1999 8.281 3.346 1.221 3.403.419.394,93 1.495.505.214,92 311.002.975,36
2000 6.406 3.174 1.292 2.710.416.568,51 1.382.569.111,80 461.049.131,24
2001 8.393 2.840 1.540 3.352.307.615,43 1.359.242.185,05 514.264.879,33
2002 8.969 4.476 1.527 4.125.303.358,95 2.271.888.163,89 483.168.167,75
2003 7.163 4.222 1.543 3.901.944.691,33 1.937.670.619,59 461.157.590,14
2004 7.637 5.304 2.042 5.034.932.459,30 2.536.717.914,78 592.605.509,34
2005 12.553 6.739 2.476 7.869.495.070,96 3.251.886.180,95 860.241.675,21
2006 9.766 6.997 2.936 6.127.225.022,67 3.489.017.305,99 932.687.640,31
2007 11.972 6.877 3.235 7.691.312.692,74 3.496.332.414,96 1.233.813.525,33
2008 10.816 7.214 3.168 9.199.053.112,41 4.174.385.320,62 1.103.061.557,77
2009 9.192 5.080 3.042 8.914.605.754,66 3.159.716.578,15 1.144.260.485,55
2010 13.579 7.880 3.418 7.656.085.152,83 5.468.577.619,61 1.458.965.401,99
2011 14.068 7.791 3.752 6.942.048.972,04 5.470.917.118,81 1.360.820.481,25
2012 10.016 6.440 3.590 7.019.764.468,42 5.475.258.279,82 1.308.324.235,31
2013 11.560 6.466 3.482 8.464.734.838,24 5.578.945.000,78 1.303.565.703,19
2014 14.430 6.071 3.326 7.371.925.810,22 5.788.626.154,19 1.357.382.045,49
2015 11.290 5.483 3.160 6.667.053.847,94 5.273.260.863,19 1.252.010.782,68
2016 5.100 4.520 2.835 5.708.635.251,35 3.913.367.114,30 1.163.313.851,06



Financiamento  e Fomento

Valores captados por ano e Região – Brasil, 1993-2016
Ano Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

1993 - - - 21.212,78 -
1994 - - - 505.051,57 28.700,00
1995 165.500,00 300.750,00 - 12.092.997,75 354.516,77
1996 5.360.617,09 3.032.735,34 469.939,80 98.608.882,42 4.231.061,74
1997 6.681.091,75 8.694.023,11 999.198,23 176.346.910,39 15.228.083,93
1998 7.311.350,28 8.909.402,53 4.087.152,43 193.281.731,37 18.983.732,21
1999 5.115.026,72 12.199.908,37 801.956,36 175.365.466,73 17.888.151,06
2000 8.912.614,28 13.077.973,47 144.416,73 246.901.353,31 20.977.488,00
2001 10.765.288,93 21.180.467,29 470.232,33 302.457.203,15 33.252.874,33
2002 10.629.280,62 20.225.906,47 1.928.199,00 268.885.715,60 42.944.821,96
2003 22.663.547,44 30.198.597,44 6.508.138,00 328.529.185,03 42.994.479,19
2004 16.641.767,40 32.610.076,58 9.827.900,26 389.500.054,38 63.554.133,09
2005 18.580.274,05 51.772.860,53 4.540.354,10 574.791.389,79 77.761.293,29
2006 28.476.129,36 55.910.465,04 6.463.946,71 682.910.246,37 81.233.857,00
2007 27.147.977,76 62.695.731,91 8.576.487,28 791.054.284,45 101.364.426,31
2008 26.447.637,56 59.799.563,27 5.246.755,35 762.751.618,40 109.717.369,95
2009 36.130.191,50 65.171.511,75 5.594.666,59 771.018.837,28 102.137.155,20
2010 32.585.797,92 71.117.197,60 26.927.268,08 902.669.021,01 133.101.449,21
2011 38.406.703,14 69.679.524,36 8.507.185,22 1.056.989.912,60 151.326.943,39
2012 28.555.870,74 56.213.124,52 9.192.853,24 1.032.073.689,66 151.327.066,49
2013 20.412.029,12 52.890.332,77 6.871.444,43 1.011.780.398,12 169.584.267,17
2014 22.464.678,84 70.538.645,73 9.956.456,26 1.058.383.086,19 174.696.458,42
2015 29.241.810,20 55.072.232,68 7.748.000,80 956.346.766,23 155.895.573,22
2016 18.681.490,67 50.923.576,21 6.766.780,37 924.448.830,58 147.670.945,94

Fonte: Elaborado pela autora com base no SalicNet/MINC, 2020
.



Financiamento  e Fomento
Série histórica dos investimentos (R$) no setor museal realizados pelo Sistema MinC 

2001-2015, por fonte de recursos (valores nominais), Brasil, 2015



Financiamento  e Fomento

 Maiores Incentivadores – Brasil, 2019



Financiamento  e Fomento

Os 10 maiores incentivadores fiscais no setor museal 
em 2019, Brasil

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações do Levantamento dos Investimentos Públicos Federais em Instituições Museais 2016 (IBRAM, 2016).



Financiamento  e Fomento

Tela de busca na aba “Projeto” do SalicNet



• Edificação

• Exposição

• Acervo

• Outros

Financiamento  e Fomento

GRANDES ÁREAS INCENTIVADAS 



Financiamento  e Fomento

Panorama da distribuição dos museus no Brasil, 2019



Financiamento  e Fomento

Panorama da distribuição dos museus no Brasil

Região População
Quantidade de museus 

na Região
População / Quantidade 

de Museus

Nordeste 51.334.406 632 81.542

Centro-Oeste 13.222.854 218 60.655

Norte 14.623.316 146 100.160

Sudeste 77.873.120 1.151 67.657

Sul 26.733.595 878 30.448

Brasil 183.987.291 3.025 60.822

Fonte: Elaborado pela autora com base no “Museus em Números” (IBRAM, 2011b).

Tabela 1 - Quantidade de museus nas Regiões, população, e relação população/quantidade de museus, Brasil, 2010
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 Projetos de incentivos fiscais – Brasil, 1991 – 2016.
UF Todas as 

áreas
Atribuídos a 

museus

Porcentagem (%) de 
projetos atribuídos a 
museus em relação a 

todas as áreas
AC 72 4 5,56%
AL 296 23 7,77%
AM 302 9 2,98%
AP 65 2 3,08%
BA 4465 87 1,95%
CE 1942 52 2,68%
DF 4607 94 2,04%
ES 973 21 2,16%
GO 2078 39 1,88%
MA 721 16 2,22%
MG 14135 449 3,18%
MS 619 11 1,78%
MT 713 17 2,38%
PA 757 43 5,68%
PB 496 23 4,64%
PE 2541 60 2,36%
PI 268 14 5,22%
PR 7695 281 3,65%
RJ 28809 1134 3,94%
RN 469 8 1,71%
RO 179 1 0,56%
RR 25 0 0,00%
RS 8482 243 2,86%
SC 5340 175 3,28%
SE 312 15 4,81%
SP 37962 1376 3,62%
TO 230 4 1,74%
Brasil 124553 4201 3,37%
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Quantidade de projetos de incentivos fiscais apresentados por 
Região – Brasil, 1991-2016

Porcentagem (%) de Projetos de incentivos fiscais apresentados e atribuídos a museus por Região – Brasil, 1991-2016



Emendas Parlamentares

São originárias da sensibilização de parlamentares ao setor museológico, os 
quais apresentam ao Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) propostas de 
alteração para projetos das instituições museais. 

As Emendas são discutidas geralmente entre 31 de agosto e 22 de dezembro de 
cada ano, quando o Congresso Nacional analisa a proposta orçamentária para o 
ano seguinte. Caso o parlamentar consiga incluir o projeto no orçamento, e 
havendo disponibilidade financeira, poderá ocorrer uma Transferência 
Voluntária da União com a celebração de um convênio ou instrumento 
congênere entre o beneficiário da emenda e o Ibram. 
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Editais 

Dentre os editais de seleção podemos dar destaque ao Edital Modernização de 
Museus e que prevê a transferência de recursos federais e o acompanhamento 
da execução da ação pelo Ibram. Em geral, os editais são disponibilizados no 
primeiro semestre de cada ano. No site 
www.museus.gov.br<http://www.museus.gov.br> encontram-se todos os editais 
já publicados pelo Ibram. Também existem outras instituições que têm editais 
para a área de cultura, a exemplo do BNDES.

“O Governo de Santa Catarina lançou três editais de fomento abertos durante à 
pandemia, entre eles: Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura e Prêmio 
Catarinense de Cinema, cujas edições de 2020 já estão nas etapas de avaliação 
dos projetos.
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Lei Nº 17942 DE 12/05/2020 - Dispõe sobre a concessão de incentivo 
fiscal com o objetivo de estimular a realização de Projetos Culturais, 

instituindo o Programa de Incentivo à Cultura (PIC), no Âmbito do Estado de 
Santa Catarina.

Os interessados podem captar recursos com empresas catarinenses, que ficam 
autorizadas a doar parte do ICMS para projetos aprovados pela Fundação 
Catarinense de Cultura (FCC). O montante será calculado com base no ICMS 
pago no ano anterior, gerando um crédito para a empresa doadora.

Entre as principais áreas beneficiadas estão artes cênicas, incluindo circo; 
audiovisual; artes plásticas; música; e literatura. Também podem participar 
projetos ligados ao patrimônio arquitetônico e arqueológico, além do 
patrimônio imaterial, como folclore e artesanato.
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Os proponentes das iniciativas podem ser de pessoa física ou jurídica com no 
mínimo 5 anos de atuação comprovados na área cultural. As propostas serão 
analisadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Projetos (NUGEP), responsável pela 
coordenação de comissões técnicas específicas de cada uma das áreas 
contempladas.

Com a medida, empresas catarinenses poderão doar parte do ICMS para projetos 
aprovados pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC). Conforme o Decreto 
843/2020, editado pelo governador Carlos Moisés na última semana, o Estado 
poderá abrir mão de arrecadar até R$ 75 milhões por ano para o financiamento de 
iniciativas culturais. 

As normas e critérios para a seleção das propostas culturais serão definidas em um 
novo decreto. A Lei do Mecenato estabelece que os recursos captados com as 
empresas não poderão exceder 0,5% da parte estadual do ICMS. A base para o 
cálculo será o ICMS pago no ano anterior, gerando um crédito para a empresa 
doadora.
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Art. 1º Esta Lei estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas que apoiarem 
financeiramente a realização de Projetos Culturais no Estado, instituindo o Programa de 
Incentivo à Cultura (PIC), com os seguintes objetivos:
I - contribuir para facilitar a todos os meios de livre acesso às fontes da Cultura e o pleno 
exercício dos direitos culturais;
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística catarinense, com 
a valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos 
criadores;
IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade e responsáveis 
pelo pluralismo da cultura catarinense;
V - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico catarinense;
VI - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e 
informadores de conhecimento, cultura e memória;
VII - estimular a formação e o aperfeiçoamento de profissionais da área cultural;
VIII - favorecer a experimentação e a pesquisa no âmbito da Cultura;
IX - contribuir para a sustentabilidade de instituições artísticas que prestam indiscutível 
contribuição para o desenvolvimento cultural do Estado.
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Art. 7º Poderão ser beneficiados por esta Lei projetos culturais nas seguintes 
áreas:
I - artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera e congêneres;
II - audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e congêneres;
III - artes visuais, incluindo artes plásticas, design artístico, design de moda, 
fotografia, artes gráficas, filatelia e congêneres;
IV - música;
V - literatura, obras informativas, obras de referência, revistas;
VI - preservação e restauração do patrimônio material, inclusive o arquitetônico, o 
paisagístico e o arqueológico, e do patrimônio imaterial, inclusive folclore, 
artesanato e gastronomia;
VII - pesquisa e documentação;
VIII - centros culturais, bibliotecas, museus, arquivos e congêneres; e
IX - áreas culturais integradas.
Parágrafo único. Os projetos culturais referentes às áreas de que tratam os incisos 
deste artigo poderão também abranger eventos, festivais, publicações técnicas, 
seminários, cursos e bolsas de estudos.
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Art. 9º Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da aplicação desta Lei, o projeto 
cultural deverá ser previamente aprovado pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte.

§ 5º O limite máximo de recursos a ser autorizado para captação junto a empresas, a cada proponente 
será de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais) para Pessoa Jurídica e de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais) para Pessoa Física, ou na sua falta o índice que o substituir.
Art. 10. Considera-se um mesmo proponente a pessoa física que também se constitua como tipos 
empresariais EI e EIRELI ou como sócio dirigente das demais pessoas jurídicas, ou ainda, as pessoas 
jurídicas que possuam sócios dirigentes em comum ou que participem do mesmo grupo empresarial.
Art. 11. O prazo de execução do projeto será registrado na Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e 
Esporte, estando limitado há 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.
Art. 12. O prazo para captar recursos iniciará na data de publicação da Portaria de Autorização para 
Captação de Recursos Incentivados, e é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, 
desde que tenha sido captado o mínimo de 20% (vinte por cento) do valor total do projeto.
Art. 13. A vedação de que trata os arts. 10 e 11 desta Lei não se aplica a:
I - ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
II - projetos de recuperação de patrimônio histórico ou construção de imóveis, conforme a 
característica do projeto e a complexidade da obra, desde que não exceda 36 (trinta e seis) meses.
Art. 14. A remuneração destinada a rubricas referentes a administração do projeto proposto não deve 
ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global da proposta. A remuneração de profissionais para 
serviços de captação de recursos e agenciamento não deve ultrapassar o teto de 10% (dez por cento) do 
valor global do projeto, dentro dos moldes previstos na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei 
Rouanet).

Financiamento  e Fomento



Comunicação



● Editorial

● Intercâmbio institucional

● Comunicação social

● Comunicação visual e outros

SUGESTÕES DE SUBPROGRAMASComunicação



● O que já foi feito?

● Quando?

● Quem fez?

●  Quais eram os resultados esperados?

● Quais foram os resultados obtidos?

● As estratégias utilizadas podem ser reutilizadas? 

HISTÓRICO DO TRABALHO COMUNICACIONAL Comunicação



Jornalismo

●  Lista de contatos (mailing list)

● Texto para a imprensa (release)

● Follow up

● Resumo de notícias (clipping) -  buscar e coletar nos 

diversos meios de comunicação (jornais, revistas, TVs, 

rádios, web, etc.)

ÁREAS DA COMUNICAÇÃOComunicação



Publicidade e Propaganda

● Revistas, canais de TV, jornais, redes sociais, mídia urbana, 
entre outros, costumam ser canais de veiculação. 

ÁREAS DA COMUNICAÇÃOComunicação



Relações Públicas 

● Desenvolvimento de vínculos com diversos públicos de 

relacionamento.

● Eventos presenciais e redes sociais digitais – como Youtube, 

Facebook, Twitter e Instagram.

ÁREAS DA COMUNICAÇÃOComunicação











Ação de promoção do Ibram: GoogleArts

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AZuRmBn0q3U

 



Socioambiental



● Artigo 225 da Constituição Federal de 1988

● 9ª Conferência Geral do ICOM, em 1971 - dimensões política e social dos museus

● Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972 – Declaração – Paulo Freire, Georges 

Henri Rivière e Hugues de Varine

● Atelier Internacional Ecomuseus –Nova Museologia, em 1984 – Declaração de Québec 

e experiência dos ecomuseus

● II Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a 

ECO-92, em 1992, Rio de Janeiro – Diminuição da degradação ambiental e 

desenvolvimento sustentável

● ISO 14001 é da família das normas de série 14000 – todas relacionadas às questões 

ambientais

● ISO 9001 é da família das normas da série 9000 - relacionadas à qualidade dos 

serviços oferecidos visando atender às necessidades dos públicos, partindo do 

pressuposto da segurança

NORMAS, PRINCÍPIOS E ANTECEDENTESSocioambientalSocioambiental



● Agenda 21

● Convenção da Biodiversidade

● Convenção da Desertificação

● Convenção das Mudanças Climáticas, Declaração de princípios sobre 

florestas

● A Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento;

● Carta da Terra

DOCUMENTOS ECO-92SocioambientalSocioambiental



● Qual é o consumo de recursos naturais no museu (água, energia, etc.)?

●  Quais são os principais bens adquiridos e serviços contratados pela instituição 

museológica que têm efeito sobre a questão ambiental?

● As intervenções nos bens imóveis geram impacto socioambiental?

● Quais são as práticas de descarte de resíduos adotadas pela instituição?

●  Existe o levantamento sobre a produção de lixo da instituição e sobre a 

possibilidade de reciclá-lo?

● Quais são as práticas ambientais já adotadas pelo museu?

QUESTÕES PARA SUBSIDIAR DIAGNÓSTICOSocioambientalSocioambiental



●  Existe equipe ou servidores capacitados para trabalhar o tema?

● Existe parceria com a Secretaria de Meio Ambiente local?

● Existe legislação local sobre a temática ambiental?

● Existem parcerias com cooperativas de reciclagem na região?

● O museu participa da agenda ambiental local?

●  Existem atividades/debates sobre o tema com a comunidade local?

QUESTÕES PARA SUBSIDIAR DIAGNÓSTICOSocioambientalSocioambiental



● Criação de uma comissão interna para tratar do tema

● Estabelecimento de parcerias com associações, cooperativas, secretarias de meio 

ambiente, entre outras

● Participação em eventos temáticos, de modo a promover a troca e o 

compartilhamento de informações

●  Adoção da prática do consumo sustentável de recursos naturais

●  Adoção de programas de reaproveitamento de resíduos

● Elaboração de um plano de necessidades de ajustes do museu para se adequar às 

práticas socioambientais

● Projetos para conscientização da população sobre a temática socioambiental

● Estudos e registros da trajetória e dos agentes diretamente ligados aos resíduos 

da cidade.

AÇÕES QUE PODEM SER DESENVOLVIDASSocioambientalSocioambiental



Acessibilidade



● Lei nº 7.405, de 12 de novembro de 1985, que torna obrigatória a colocação do 
“símbolo internacional de acesso” em todos os locais e serviços que permitem sua 
utilização por pessoas com deficiência. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/l7405.htm#:~:text=LEI%20N%C
2%BA%207.405%2C%20DE%2012%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201985.&text=Torn
a%20obrigat%C3%B3ria%20a%20coloca%C3%A7%C3%A3o%20do,defici%C3%AAncia
%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.

● Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 
de outubro de 1989, dispõe de uma política nacional para a integração da pessoa 
portadora de deficiência, consolidando as normas de proteção 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm

● Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm

 

Acessibilidade LEIS E NORMAS



● Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 - Promulga a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados 
em Nova York, em 30 de março de 2007 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm

● Decreto nº 7.724, de 16 de Maio de 2012 - Regulamenta a Lei nº 12.527, que dispõe 
sobre o acesso a informações 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm

● Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico 
http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG

●  Portaria nº 03, de 07 de Maio de 2007 - Institucionaliza o Modelo de Acessibilidade 
em Governo Eletrônico (e-MAG) 
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/portaria-no-03-de-07-05-
2007

●  ABNT NBR 9050, tratando da adequação das edificações e do mobiliário urbano à 
pessoa com deficiência

● ABNT NBR 15599. referente à acessibilidade na comunicação

Acessibilidade LEIS E NORMAS



Acessibilidade arquitetônica
X

Barreiras físicas

Acessibilidade metodológica 
=

Métodos de ensino, trabalho 
e lazer acessíveis a tod@s

Acessibilidade instrumental 
= 

instrumentos de ensino, 
trabalho e lazer para uso de 

tod@s

Acessibilidade programática 
X

Barreiras invisíveis
(leis, normas, decretos, regulamentos... que reforçam a exclusão)

Acessibilidade atitudinal
X

Atitudes preconceituosas e 
discriminatórias

Acessibilidade 
comunicacional

=
Uso de diversos tipos de 

linguagem
(língua de sinais, 

linguagem corporal, texto 
em braile...)



 Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem 

utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de 

projeto específico, incluindo tecnologia assistiva (LBI).

Sete princípios do Desenho Universal:

● Uso equitativo ou igualitário

● Uso flexível ou adaptável

● Uso simples e intuitivo

● Informação de fácil percepção

● Tolerância ao erro

● Esforço físico mínimo

● Dimensionamento de espaços para acesso e uso

Acessibilidade DESENHO UNIVERSAL



Visa ampliar a visibilidade e a efetiva participação das pessoas com 

deficiência nos ambientes do museu

Principais ações:

● Viabilizar e divulgar os recursos de acessibilidade disponíveis

● Sistema de inscrição com campos para registro da deficiência e recursos 

de acessibilidade necessários

● Acesso e permanência de estagiários com deficiência em todas as 

diretorias

Acessibilidade PERSPECTIVA DE INCLUSÃO SOCIAL E FUNCIONAL 



Visa à eliminação das barreiras arquitetônicas e urbanísticas nas dependências 

e imediações do museu

 Principais ações:

●  Reformas que contemplem a NBR-ABNT 9050;

●  Adaptações de mobiliários (mesa de trabalho e balcão de atendimento, 

mobiliário expositivo, entre outros);

●  Participação na resolução dos problemas de acessibilidade no entorno dos 

museus (para trânsito de pedestres, ponto de ônibus etc.).

Acessibilidade PERSPECTIVA ARQUITÊTONICA E URBANÍSTICA 



Visa eliminar as barreiras comunicacionais, que atingem especialmente 

pessoas com deficiências auditiva e visual; e as barreiras tecnológicas.

Principais ações:

● Disponibilização de conteúdos em formatos acessíveis (disponíveis para 

leitura com softwares e aplicativos leitores de tela)

● Textos em Braille e réplicas táteis

●  Oferta de serviços de audiodescrição e Libras em exposições e produções 

audiovisuais

● Adequação do portal e sistema de informação aos requisitos de 

acessibilidade digital (e-Mag)3

●  Divulgação e disponibilização de tecnologias assistivas

Acessibilidade PERSPECTIVA COMUNICACIONAL E TECNOLÓGICA



Abrange o desenvolvimento e a prospecção de conhecimentos, mecanismos e 

estratégias de gestão inclusiva que abordem a temática da deficiência pela 

perspectiva dos direitos humanos.

Principais ações:

● Desenvolvimento de cursos e eventos de sensibilização e capacitação de 

temáticas atinentes à deficiência

● Sensibilização e capacitação das equipes dos museus para melhoria no 

atendimento aos públicos com deficiência, planejamento e organização de 

eventos acessíveis, comunicação acessível, entre outros

● Trocas de experiências de gestão da inclusão na Administração Pública

● Revisão de cursos para atualização de conteúdos à Lei Brasileira de Inclusão 

(Lei n° 13.146/2015)

Acessibilidade PERSPECTIVA DE INOVAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA



● Audiodescrição

● Textos em Braille

● Réplicas táteis

●  Interpretação em Libras

● Condição de posicionamento e iluminação para leitura labial

● Auxílio na leitura e na escrita (Leitor/ transcritor)

● Texto ampliado com o tamanho da fonte indicada pelo/a leitor/a

Acessibilidade SERVIÇOS E RECURSOS DE ACESSIBILIDADE



● Mesa e cadeira separadas

● Mesa para usuários de cadeira de rodas

● Mesa e cadeira separadas (obesidade)

● Salas de fácil acesso

● Cadeira de rodas

Acessibilidade SERVIÇOS E RECURSOS DE ACESSIBILIDADE



● Para ampliação de texto: Lupa Digital (permite ampliar o texto na 

tela)

● Para auxílio na leitura: sistema narrador e sistema e programa NVDA

● Para facilitar visualização da tela: recurso de alto contraste

●  Teclado virtual: permite ampliar letras e ajustes de cores e 

contraste

● Mouse: opção de ampliar tamanho do cursor, cores e forma de 

interações com os objetos em tela

Acessibilidade COMPUTADORES E OUTROS DISPOSITIVOS



A Voz da Arte – IBM Watson: experiência da 
Pinacoteca do Estado de São Paulo

https://www.youtube.com/watch?v=1rOAgvCnZpw

Ações transversais



Projetos

Um bom projeto deve ser:

• Claro;
• Objetivo;
• Bem redigido;
• Bem formulado e fundamentado;
• Com custos reais;
• Aplicável;
• Exequível.



O que queremos?

Como vamos agir?

Quanto vai custar?

Apresentação/ 
objetivos/ justificativa

Metodologia/Cronogram
a/ Anexos (plantas, 

fotos,laudos)

Orçamento

Formatação dos projetos



Monitoramento do Plano Museológico



Revisão do Plano Museológico



Considerações finais



Referências

https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/SubsidiosPlanosMuseologicos.pdf 



Referências







“museus são espaços que suscitam sonhos” 
Walter Benjamin  

OBRIGAD@

Coordenação de Acervo Museológico camus@museus.gov.br

Cinthia Oliveira cinthia.oliveira@museus.gov.br

Eneida Quadros Queiroz eneida.queiroz@museus.gov.br

Luciana Palmeira da Silva luciana.silva@museus.gov.br

Newton Fabiano Soares newton.soares@museus.gov.br

Ricardo Alfredo Rosa ricardo.rosa@museus.gov.br



Exercício



Programa Institucional



Projeto Institucional - Organograma



Programa Gestão de Pessoas



Programa Gestão de Pessoas



Acervos



Acervos



Acervos



Acervos



Acervos



Acervos



Ação educativa e cultural



Ação educativa e cultural



Ação educativa e cultural



Ação educativa e cultural



Pesquisa



 Arquitetura
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Comunicação



Acessibilidade



Acessibilidade


