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Programa De Gestão De Pessoas (2) 

O Programa de Gestão de Pessoas é responsável pela valorização e estruturação do quadro funcional, 

prospectando servidores e colaboradores, viabilizando assim, a execução de presente Plano e até mesmo de as ações 

básicas de um museu. Prevê também, a capacitação e atualização dos profissionais que atuam diariamente no Museu, 

aprimorando suas habilidades para realização das atividades da instituição. 

É altamente recomendável, a realização de concurso público que contemple uma equipe com formação e 

atribuições específicas. 

Objetivo geral: Melhorar o ambiente de trabalho, estruturar e capacitar o quadro funcional do Museu. 

Objetivos específicos: 

Para zelar pela infraestrutura e condições de trabalho, será necessário realizar: 

A. Capacitar a equipe do museu; 

nm Ampliar o quadro permanente, com prospecção de servidores qualificados para a instituição, sendo 01 

museólogo; 

C. Implementar programa de estágio e voluntariado; 

o Realizar reunião mensal entre todos os funcionários a fim de estabelecer o diálogo entre a equipe e a 

resolução de possíveis conflitos; 

A atual disposição funcional de cargos e funções do MHAP é bastante restrita, seguindo a estrutura abaixo: 

Ú Administrador Interino de Planaltina: Antônio Célio Rodrigues Pimentel 

Ú Gerente de Cultura e Esporte: Cargo, recentemente, extinto. 

LJAssessor do Gabinete = Coordenador do Museu: Lúcio Cardia 

02 Recepcionistas e mediadores, servidores cedidos pela Codeplan (Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal) 

02 postos de serviços gerais (terceirizados) 

04 Postos de vigilância (terceirizados) 

DN 02 Diurnos 

LH 02 Noturnos 

O quadro funcional ideal para a realização das ações do MHAP, a partir da experiência de outras instituições 

museológicas, indica os seguintes profissionais, ainda que em contratos temporários: 
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Serviços gerais e de limpeza 

[| 01 serviço de limpeza 

W 01 serviços gerais e manutenção 

HW Posto de vigilância 

L 02 postos diurnos 

W 02 postos noturnos 

W Portaria/recepção 

W 01 posto incluindo finais de semana e feriados 

H Recepção, informação e atividades administrativas do Museu 

[1 Auxiliares Técnicos 

W 01 montador de exposições (experiência comprovada na área) 

H Montagem de exposições e translado de acervo 

W 01 técnico de informática 

| Manutenção de equipamentos e suporte técnico 

D 01 auxiliar administrativo (a) 

H Realizar atividades administrativa, agendamentos, inscrição em editais, convênios e parcerias. 

D 02 estagiários (as)/ voluntários (as), podendo ser de Museologia, Artes Visuais, História, Pedagogia, 

Sociologia, Arquitetura, Comunicação ou áreas afins. 

Atuar no núcleo museológico 

Li Técnicos 

L Coordenador/Diretor do Museu (experiência e ou formação comprovada na área) 

| Gerir técnica e administrativamente o Museu e suas ações. 

W 01 Museólogo (a) 

H Atuar no núcleo museológico 

D 01 Arquivista 

Tratamento de dados e documentação (em parceria com o núcleo museológico) 

[ 01 Conservador-restaurador (experiência comprovada na área) 

Atuar no núcleo museológico de preservação do acervo 

[ 02 Gestores (as) culturais, podendo ser Historiador, Pedagogo, Produtor Cultural e afins 

| Atuar no núcleo museológico na elaboração e execução de ações 

[| Assessoria Jurídica e de Comunicação através da RA Planaltina 

O quadro funcional mínimo para cumprimento da função do MHAP e das ações previstas nesse PMU, além da 

Assessoria Jurídica e de Comunicação através da sua instituição mantenedora, são 2 funcionários de serviços gerais, 4 
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vigilantes, 1 recepcionista/auxiliar administrativo, sendo parte do quadro permanente mínimo, 2 técnicos (sendo 

necessariamente 1 museólogo) e 2 estagiários: 

Serviços gerais e de limpeza 

LU 01 serviço de limpeza 

W 01 serviços gerais, manutenção e jardinagem 

| Posto de vigilância 

[ 02 postos diurnos 

02 postos noturnos 

W Portaria/recepção 

L 01 posto incluindo finais de semana e feriados 

| Recepção, informação, mediação e atividades administrativas básicas do Museu 

[1 Auxiliares Técnicos 

W 02 estagiários (as) / voluntários (as), podendo ser de Museologia, Artes Visuais, História, Pedagogia, 

Sociologia, Arquitetura, Comunicação ou áreas afins. 

| Auxiliar nas atividades do Museu, junto a (0) profissional de Museologia. 

[1 Técnicos 

Coordenador (a) /Diretor (a) do Museu (experiência e ou formação comprovada na área) 

| Gerir técnica e administrativamente o Museu e suas ações. 

W 01 Museólogo (a) 

| Atuar na documentação, preservação do acervo, pesquisa e comunicação 

L Assessoria Jurídica e de Comunicação através da RA Planaltina 

As equipes das diferentes áreas do MHAP devem participar regularmente de treinamentos e capacitações 

presenciais e ou à distância (EAD), como cursos, palestras, oficinas, grupos de pesquisas entre outras formas, visando 

atualizações e aprendizagens constantes, necessárias às atividades do Museu, atendendo às demandas relacionadas 

ao que já existe, à novas ferramentas e tecnologias. 

As vagas abertas destinadas à voluntários e estagiários devem ser pensadas a partir da demanda específica do 

Museu, com plano de trabalho e responsável pré-estabelecidos, mediante parcerias com universidades, escolas, 

cursos técnicos e associações por meio de análise de currículo e entrevistas. 

48



Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020  

 

 

 

 

 

Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020 

Projetos do Programa de Gestão de Pessoas 

A. Capacitar a equipe do museu: Capacita MHAP. 

Resumo: O projeto Capacita MHAP, de capacitação da equipe, dialoga com a recomendação de contínua qualificação 

de servidores para o atendimento das necessidades administrativas da função, da Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal, Decreto 9.991 de 28 de agosto de 2019, e permitirá o 

melhor desenvolvimento dos programas e projetos propostos neste Plano. 

Objetivo geral: Capacitar e envolver a equipe em temas pertinentes ao desenvolvimento de habilidades para 

realização das atividades do Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Viabilizar a participação de técnicos, recepcionista, estagiários e voluntários em cursos de EAD do Programa 

Saber Museus do Ibram como: Para Fazer uma exposição, Acessibilidade em Museus, Documentação de 

Acervo Museológico, Conservação Preventiva para Acervos Museológicos e Inventário Participativo; 

b. Participar de eventos relacionados a museus e afins realizados em Planaltina, entorno e principalmente em 

Brasília; 

c. Realizar mensalmente leitura e debate, sobre textos sobre questões pertinentes ao Museu, em grupo com a 

equipe do Museu e ou de outras instituições. 

Duração: Permanente ou até a atualização do Plano Museológico. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: R$3.000 (R$50/mês), deslocamento para participação de reuniões e encontros. 

Anexos/ Recomendações: Em função da distância geográfica e possíveis custos, o Programa Saber Museus de Ensino 

a Distância (EAD) do Ibram é uma ótima alternativa, além da participação em grupos de estudos sobre Planaltina, 

museus e afins. Parceria e solicitações formais de oficinas ao Ibram podem viabilizar cursos in loco, ou seja, no próprio 

Museu. 

B. Ampliação do quadro permanente, com prospecção de servidores (ou contratados) qualificados para a 

instituição, sendo 01 museólogo. 

Resumo: Para garantir a execução das ações propostas pelo primeiro Plano Museológico do MHAP é necessário 

ampliar o quadro permanente e atuar conforme apontado, com o quadro (pelo menos) mínimo para execução 

adequada das atividades: Assessoria Jurídica e de Comunicação através da RA Planaltina, 02 funcionários de serviços 
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gerais, 04 vigilantes, 1 recepcionista/auxiliar administrativo, 2 técnicos (sendo necessariamente 1 museólogo) e 2 

estagiários. 

Objetivo geral: Ampliar quadro permanente do MHAP, prospectar servidores ou contratar profissionais qualificados. 

Objetivos específicos: 

a. Prospectar auxiliar administrativo, e 02 profissionais técnicos qualificados para integrar o quadro do Museu; 

b. Integrar museólogo (a) à equipe; 

c. Contratar 02 estagiários. 

Duração: 05 meses. 

Responsável: Instituição responsável legal pelo Museu e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: R$994.771,20 (60 meses), sendo R$16.578,62 por mês. 

Anexos: Não se aplica. 

C. Implementar programa de estágio e voluntariado. 

Resumo: Visando o desenvolvimento de profissionais capacitados para atuar na preservação do Museu, será 

desenvolvido uma espécie de programa de estágio e voluntariado. As contratações seguirão planos de trabalho 

previamente aprovado por cada mentor. Serão até 03 voluntários atuando simultaneamente, e 02 estagiários, 

contratados conforme a Lei nº 11.de 25 de setembro de 2008. 

Objetivo geral: Implementar a contratação de estagiários (as) e a colaboração de voluntários (as) para execução de 

plano de trabalho desenvolvido com base no Plano Museológico. 

Objetivos específicos: 

a. Desenvolver até 05 planos de trabalhos com base no Plano Museológico (03 para auxílio ao núcleo 

Museológico & Educativo, 01 ao Administrativo e 01 a direção do Museu) para o período de 5 anos; 

b. Definir perfil das vagas; 

c. Desenvolver contrato para estagiários e outro para voluntários; 

d. Divulgar vaga, recrutar (análise curricular e entrevista), apresentar o plano de trabalho e contratar; 

Duração: 06 meses. 

Responsável: Jurídico da Região Administrativa de Planaltina, Direção do Museu e núcleo museológico. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 
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A ação está em acordo ao artigo 30 do Estatuto de Museus, possibilitando a prática profissional aos cursos de 

museologia e afins. 

D. Realizar reunião mensal entre todos os funcionários a fim de estabelecer o diálogo entre a equipe e a 

resolução de possíveis conflitos; 

Resumo: Entendendo a importância de um ambiente de trabalho harmonioso e cooperativo, será realizado 

mensalmente um lanche seguido de reunião, com participação e fala de toda a equipe do Museu, diminuindo ruídos 

de comunicação e contribuindo para a formação de uma equipe mais integrada. 

Objetivo geral: Realizar lanche e reunião visando integrar a equipe e resolver possíveis conflitos. Garantindo a fala de 

cada participante. 

Objetivos específicos: 

a. Comprar (ou encomendar) os itens e organização do lanche; 

b. Apresentar (se necessário) e integrar a equipe; 

c. Ler Regimento Interno, sempre que chegar novo colaborador e ou quando necessário; 

Duração: Permanente ou até a atualização do Plano Museológico. 

Responsável: Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: R$6.000,00, sendo R$100,00 por mês. 

Anexos: Não se aplica. 
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Programa De Acervos (3) 

O Programa de Acervos visa gerenciar os bens culturais sob tutela do MHAP. Estando totalmente voltado para 

elaboração da política e inventário do acervo. 

O acervo do MHAP é formado pelos bens culturais contidos no edifício no ato de desapropriação e 

posteriormente no tombamento, vale destacar que em nenhuma das duas ocasiões foi publicada descrição desses 

bens. O Museu ainda possui, segundo a atual gestão, um conjunto de itens agregados ao longo da existência da 

instituição, doados pela comunidade e pelo Arquivo Público do Distrito Federal. Fato é que, parte da mobília histórica 

não está localizada, assim como peças de decoração como cristais, louças, pratarias, metais, utensílios de madeira e 

velas mencionadas em documento da SEC-GDF sobre o Museu, datados de 2011. 

Objetivo geral: Estabelecer política e gerenciamento do acervo do MHAP. 

Objetivos específicos: 

O Programa de Acervos visa criar diretrizes para gestão dos bens culturais sob tutela do MHAP. Serão assim, 

desenvolvidas as seguintes ações: 

Inventariar os Acervos; 

Organizar a Reserva Técnica com destinação de espaço físico para depósito de materiais; 

Conservar o Museu; 

D
o
 

mm
 
>
 

Elaborar Política de Acervos do MHAP. 

Projetos do Programa de Acervos 

A. Inventariar os Acervos. 

Resumo: Os bens culturais reúnem um conjunto de informações, que o caracterizam como testemunho, ou seja, como 

documento, sendo assim, fonte de pesquisa. Vale lembrar que o trabalho de documentação é um processo, 

necessariamente, contínuo. Considerando sua revisão, atualização e enriquecimento ao longo do tempo. Como o 

MHAP não possui documentação atualizada e completa de seus bens culturais, essa ação destina-se à realização do 

inventário dos acervos da instituição. 

Objetivo geral: Inventariar os acervos museológico, arquivístico e bibliográfico do Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Definir metadados; 
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b. Elaborar manual de preenchimento e vocabulário controlado; 

c. Mapear itens do acervo; 

d. Criar e preencher planilha de inventário; 

Duração: 03 meses. 

Responsável: Núcleo museológico e apoio da Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 

Vale registrar, que informações sobre o acervo contidas no termo de recebimento do imóvel, em posse da 

Secec, podem contribuir para o preenchimento do Inventário. 

Com base na resolução normativa nº 02, de agosto de 2014, que estabelece os metadados de descrição sobre 

o acervo museológico, bibliográfico e arquivístico previstos no Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados 

(INBCM)º, em consonância com o Decreto nº 8.124, de 17 de outubro de 2013, segue manual de catalogação do 

acervo do MHAP, com indicação de preenchimento e de linguagem documentária. 

A ficha catalográfica do acervo deverá ser desenvolvida em planilha (Excel, .csv e outros) com as imagens 

salvas separadamente, nomeando o arquivo de imagem com o número de registro do item correspondente. Para itens 

com várias imagens inserir após o número de registro “ 1, 2, 3” e assim sucessivamente. Exemplo: o item cujo 

número de registro é MHAP0201/3 possui 5 fotos (de pontos e ângulos diferentes), as imagens serão salvas na pasta 

“Acervo Fotos” como MHAP0201/3 1 para a primeira imagem, MHAP0201/3 2 para segunda imagens, 

MHAP0201/3 3 para a terceira imagem, MHAP0201/3 4 para quarta imagem e MHAP0201/3 5 para a quinta e última 

foto. Priorizar imagens de alta resolução. 

Os metadados para identificação dos bens culturais de caráter museológico do MHAP são: número de registro, 

Número de laudo técnico de restauração, autoria, situação, denominação, título, localização, material/técnica, data 

de produção, classificação, resumo descritivo, dimensões, estado de conservação, local de produção, data de 

produção, data de entrada, estado de conservação, resumo descritivo, altura, largura, diâmetro, profundidade, 

tombamento, classe, subclasse, procedência e data do registro. 

- Número de registro: Corresponde ao número único de registro, identificação e controle do objeto dentro do 

acervo do Museu. Criado pela seguinte composição MHAPAAANNNX/X, sendo: 

4 MHAP=sSigla identificadora da instituição Museu Histórico e Artístico de Planaltina. 

4 AAA=Ano do registro. 

E https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/ResolucaoNormativa2 INBCM.pdf 
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4 | NNN= Número no acervo que deverá ser sequencial. 

4 X/X=1/2 Peça 1 de um conjunto de 2 peças; 2/2 Peça 2 de um conjunto de 2 peças 

Número de laudo técnico de restauração: Número do laudo de restauração da Secec. 

Autoria: Artesã, artesão ou companhia responsável pela confecção do item. 

Situação: O status em que se encontra o objeto, dentro do acervo do museu. Vocabulário controlado: 

localizado; não localizado; excluído. 

Denominação: Corresponde à sua função original. 

Título: Corresponde a denominação atribuída pelo autor do item. 

Editora: Informação obrigatória do nome da editora ou distribuidora da obra 

Localização: Local onde se encontra o item. 

Material/técnica: Técnica e ou material empregados na composição do item, hierarquizando sempre a sua 

maior área confeccionada/manufaturada e a técnica empregada na sua manufatura. 

Data de produção: Data em que o item foi produzido ou publicado. 

Data de entrada: Data em que a obra entrou para o acervo do museu. 

Estado de Conservação: Situação de conservação da peça, indica a necessidade de intervenção. Vocabulário 

controlado: excelente, regular e péssimo. 

Resumo descritivo: Breve descrição textual do item, apresentando as características que o identifique 

inequivocamente e sua função original. 

Altura em cm: Medida em centímetros. 

Largura em cm: Medidas em centímetros. 

Diâmetro em cm: Medidas em centímetros. 

Profundidade em cm: Medidas em centímetros. 

Comprimento em cm: Medidas em centímetros. 

Tombamento: Informação se o item é tombado por órgão de preservação específico. 

Classe: Informação da classificação do objeto segundo o "Thesaurus para Acervos Museológicos”.; 

Subclasse: Informação da subclassificação do objeto segundo o "Thesaurus para Acervos Museológicos”. 

Procedência: Maneira com a qual o bem cultural passou a fazer parte do acervo do museu. 

Tipo de Acervo: Informação referente ao Acervo ao qual o item faz parte, vocabulário controlado “Acervo 

Museológico” e “Acervo Bibliográfico” 

Data do registro no inventário: Data da última atualização do item no inventário. 

Responsável pelo registro: Responsável pela inserção 

O Museu deverá recorrer ao apoio da Secec e do Ibram para conclusão do inventário, conforme artigo 41 

parágrafo 3º'º do Estatuto de Museus. 

O documento deverá ser desenvolvido em planilha, com vocabulário controlado, de acordo com o Tesauros 

Museológico. A Continuação do Inventário proposto no Programa de Acervos, considera também a criação da pasta 

de imagens, para tanto, deverá ser solicitada a Secec as fotos produzidas na ocasião do laudo de restauração, e para 

os demais itens, deverão ser realizadas imagens in loco, através de fotógrafo cedido pela RA-IV ou como alternativa, 

16 art. 41. A proteção dos bens culturais dos museus se completa pelo inventário nacional, sem prejuízo de outras formas de proteção 

concorrentes. 8 3º O inventário nacional dos bens culturais dos museus será coordenado pela União. 

54



Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020  

 

 

 

 

 

 

Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020 

por smartphone seguindo regras básicas de fotografia museológica como iluminação, resolução, diferentes ângulos 

(atenção aos detalhes que identificam o item) e enquadramento adequado. 

B. Organizar a Reserva Técnica com destinação de espaço físico para depósito de materiais. 

Resumo: Atualmente a Reserva Técnica do MHAP funciona como depósito de acervo e demais materiais de uso do 

Museu. Para garantir a organização e preservação adequada do acervo é muito importante que uma sala seja 

destinada exclusivamente para Reserva Técnica e outra para depósito de materiais de uso da instituição, questão que 

será tratada no Programa Arquitetônico-Urbanístico. Assim, será possível a organização apropriada da Reserva 

Técnica. 

Objetivo geral: Organizar a Reserva Técnica de acordo com critérios de preservação e conservação dos acervos. 

Objetivos específicos: 

a. Comprar material e realizar higienização e acondicionamento apropriado dos itens; 

b. Adquirir 02 estantes de metalon (dimensões aproximadas: 06 prateleiras, 30cm profundidade, 92 cm 

largura, 175 cm de altura, 03cmx03xm de espessura, 45kg de resistência distribuídos) com tratamento 

anticorrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática microtexturizada com tinta bactericida e 

antimicrobiana (camada mínima de tinta de 60 micras). Uma para guarda de itens tridimensionais e 

outra para livros, jornais e periódicos. 

c. Adquirir 02 estantes de metalon (dimensões aproximadas: 06 prateleiras, 30cm profundidade, 92 cm 

largura, 175 cm de altura, 03cmx03xm de espessura, 45kg de resistência distribuídos) forradas com 

feltro, com divisórias feitas com fios nylon para guarda de quadros e fotografias emolduradas; 

d. Adquirir mobiliário para guarda de arquivo documental (papel e informática); 

e. Comprar capas de poliéster para livros e periódicos; 

Duração: 15 meses 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: R$2.788,23. 

Anexos/Recomendações: 

Atualmente, a Reserva Técnica corresponde, conforme a imagem a seguir, ao número 9, posicionado na parte 

central direita do Museu, com janela para o pátio, embora a imagem indique janela lateral. 
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Sugere-se a sala 4 (em laranja) como Reserva Técnica em função da localização e por não ter janelas para área 

externa, e a 4 azul para depósito temporário de materiais. 

Quanto ao mobiliário para equipar a Reserva Técnica, recomenda-se a distância de 80 cm entre as estantes, 

com pelo menos 1 metro de largura para o corredor de acesso, 20 cm de afastamento de paredes e estantes. 

Sugere-se a higienização, catalogação, acondimento e na sequência transferência do acervo arquivístico e 

histórico para o ArPDF, considerando a expertise e as condições adequadas de guarda da instituição. Condicionando 

a transferência ao envio digitalizado em alta resolução dos arquivos, para que o MHAP possa disponibilizá-los para 

consulta ou até mesmo utilizar como conteúdo expositivo. 

C. Conservar o Museu. 

Resumo: A conservação do Museu é uma atividade sistemática e contínua, para isso, as medidas essenciais são a 

eliminação de pragas, higienização adequada de todo o acervo e a manutenção básica anexo do Museu. 

Objetivo geral: Realizar ações necessárias para a conservação do Museu, conforme diagnóstico realizado. 

Objetivos específicos: 

a. Realizar ações de desinfestação de pragas no edifício; 

b. Higienizar adequadamente o acervo em exposição; 

c. Realizar manutenção básica do anexo do Museu. 
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Duração: 06 meses. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: R$25.699,62 

Anexos/Recomendações: 

A desinfestação de pragas, como principalmente insetos xilófagos e roedores, inclui o diagnóstico detalhado 

das infestações presentes no Museu, feito pela empresa contratada para realizar o serviço. Como solução para a 

infestação de roedores no porão, recomenda-se além da desinfestação, a higienização regular e iluminação, 

diminuindo assim a umidade e sujidades. 

Recomenda-se o controle integrado de pragas (CIP) para prevenção de infestações, como o monitoramento 

mensal, controle de clima, higienização adequada, restrição a alimentos e plantas (diminuindo as fontes de 

alimentação), vedação de canos e instalação de telas nos ralos. E desinfestação química sempre que necessário. 

D. Elaborar a Política de Acervos do MHAP. 

Resumo: A Política de Acervos do MHAP será desenvolvida de maneira interdisciplinar e participativa, alinhada às 

diretrizes estabelecidas para os acervos museológicos na Lei 11.904 de 2009, às normativas do Ibram e na bibliografia 

específica sobre documentação, conservação, pesquisa e comunicação de acervos. A Política de Acervos visa o 

tratamento gerencial do acervo, contemplando métodos técnicos, jurídicos e éticos, com transparência, manual de 

regras, aquisição, guarda, empréstimo, descarte, diferentes autorizações, como de entrada e saída de bens. 

Objetivo geral: Elaborar Política de Acervos do MHAP. 

Objetivos específicos: 

a. Instituir grupo de trabalho integrando representantes da gestão do Museu, Sociedade Civil, Secec e Ibram para 

aprovação da Política; 

b. Elaborar manual de regras, estabelecendo rotinas e procedimentos adequados à preservação e guarda dos 

acervos. 

c. Desenvolver condições e critérios de aquisição, guarda, empréstimo, descarte, diferentes autorizações, como 

de entrada e saída de bens. 

d. Apresentar e aprovar Política de Acervos em reunião aberta do grupo de trabalho criado. 

Duração: 06 meses. 

Responsável: Núcleo museológico e Direção do Museu. 
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Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 

Em caso da carga patrimonial do Museu ser efetivamente transferida para a Secec, será adotada a política de 

acervos em vigor na Supac. 

Levar em consideração a possibilidade de curso presencial no Museu sobre Documentação Museal ministrado 

por equipe específica do Ibram, ou o curso disponibilizado pela instituição por EAD através do Programa Saber 

Museus”, 

Quanto ao descarte, a política de Acervos do MHAP, atendendo ao Estatuto de Museu, deve dar transparência 

e publicidade aos termos de descartes a serem efetuados pela instituição, por meio de publicação no respectivo Diário 

Oficial. 

O MHAP facilitará o acesso à imagem e à reprodução de seus bens culturais para objetivos educacionais e de 

democratização do conhecimento e da informação, com a garantia dos direitos de propriedade intelectual, inclusive 

da imagem. Considera-se que imagens reproduzidas dos Bens Culturais, assim como suas informações contribuem 

para a preservação dos bens e do próprio museu, à medida que disseminam e democratizam o acesso, ampliando 

interesses por visitas e pesquisas sobre o acervo. 

V https://www.escolavirtual.gov.br/programa/17 
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Programa De Exposições (4) 

O Programa de Exposições do MHAP se destina a fortalecer o principal meio de comunicação do Museu com 

o público, promovendo o acesso aos bens culturais e à produção cultural, estimulando o direito, reflexão e 

reconhecimento da memória de Planaltina. 

Objetivo geral 

Organizar, produzir e receber exposições museológicas acessíveis, considerando as limitações da edificação 

tombada, refletindo a missão, visão, valores, acervos e pesquisas do Museu. 

Objetivos específicos 

A. Requalificar projeto expográfico do Museu; 

B. Estabelecer sistema de recebimento de exposições de média e curta duração de acordo com os objetivos do 

Museu. 

Projetos do Programa de Exposições 

A. Requalificar projeto expográfico do Museu. 

Resumo: A requalificação da expografia deve contemplar a história e os bens culturais do lugar, de sua edificação e a 

trajetória para se tornar um local de memória, incluindo o processo de tombamento, assim apresentando sua 

importância como Patrimônio Cultural do Distrito Federal. O projeto expográfico seguirá o princípio da acessibilidade 

universal e deverá considerar as áreas externas valorizando o centro histórico, principalmente a praça que está sob 

tutela da instituição. Requalificar a expografia do Museu e de suas salas de apoio visando melhor aproveitamento do 

edifício. 

Objetivo geral: Requalificar espaços de apoio e de exposições temáticas de longa e curta duração. 

Objetivos específicos: 

a. Redefinir os espaços de apoio e expográficos para exposições de longa e curta duração; 

b. Atualizar e produzir exposição de longa duração. 

Duração: 6 meses. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: R$80.572,42 
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Anexos/Recomendações: 

Como redefinição dos espaços de apoio e expográfico para exposições de longa e curta duração, com a 

intenção de atender a demanda dos diferentes programas e projetos propostos no presente PMU, vislumbrando 

também novas possibilidades de uso das salas, sugere-se: 

  

(Planta do MHAP requalificada) 

Sala de exposição de curta duração; 

Saguão/Hall; 

Sala de exposição de longa duração/ piano; 

Jardim; 

Sala multiuso/ Loja; 

Reserva Técnica; 

Almoxarifado/ depósito; 

Direção/ Administração/ Núcleo/ Museológico; 

o 
o 

N
a
 

A
 

w 
N
H
 

Sala de exposição de longa duração; 

H
 
o
 . Sala de exposição de longa duração; 

Ha
 

Ha
 

. Sala de exposição de longa duração/ Banheiro; 

Ha
 

MN
 

. Sala de exposição de longa duração/ Cozinha; 

Ha
 

Ww . Sala Multiuso/ Educativo; 

pa
 

B . Sala de exposição de curta duração; 

Ha
 

Ur
 . Espaço Multiuso/ Pátio; 

Ha
 

o
 . Banheiros externos (de uso) construção anexa; 
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17. Sala de apoio dos funcionários do Museu, construção anexa. 

Para a linha curatorial (narrativa) da exposição de longa duração, vale apresentar recortes cronológicos sobre 

as mudanças ocorridas no território de Planaltina, assim como diferentes modos de vida, a partir da observação e 

análise do mobiliário do Museu, estimulando o senso histórico e a reflexão crítica sobre a memória da cidade pelo 

público visitante. Tendo também a intenção de inserir o período pré-colonial no capital histórico de Planaltina, 

apresentar amplo histórico sobre o território e seus diferentes modos de vida, definir linguagem da exposição (textos, 

legendas, atividades educativas, contação de histórias etc) e ressignificar o ambiente por meio de cores, materiais e 

iluminação, tornando a experiência mais integral (afetiva, física, emocional etc.). 

O projeto expográfico deverá seguir o princípio da acessibilidade universal (ABNT NBR 9050), levando em 

conta o uso de audiodescrição, legenda em sistema Braille, sinalização, acessibilidade física, considerando as 

limitações da edificação tombada. 

Indica-se para as equipes do Museu envolvidas na elaboração de exposições, o Curso de como fazer uma 

exposição! do Programa Saber Museu do Ibram, é EAD com carga horária de 20h. 

B. Estabelecer sistema de recebimento de exposições de média e curta duração. 

Resumo: O sistema de recebimento de exposições de média e curta duração, irá prever condições de recebimento de 

exposições, ao que se refere à carta de anuência, montagem, desmontagem, mediação e contrapartidas para o Museu. 

Objetivo geral: Criar sistema de recebimento de exposições no Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Preparar proposta; 

b. Ajustar e aprovar em reunião do grupo de trabalho (representantes da gestão do Museu, Administração de 

Planaltina, Sociedade Civil, Secec e Ibram) 

Duração: 6 meses 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 

Considerar, em respeito à organização e planejamento institucional, a necessidade de Carta de Anuência para 

o recebimento de atividades, assim como contrapartidas para o Museu. 

E https://www.escolavirtual.gov.br/curso/241 
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Programa Educativo e Cultural (5) 

Com base no Estatuto de Museus e na Política Nacional de Educação Museal (PNEM) 2018, as atividades 

educativas e culturais devem promover o respeito à diversidade cultural e estimular a participação comunitária, 

visando a constante democratização do acesso, à fruição e a produção cultural com base no patrimônio cultural de 

Planaltina. 

Os princípios da PNEM estão fundamentados na: 

1. Igualdade de importância da Educação Museu em relação à preservação, comunicação e pesquisa do 

Museu; 

2. Educação Museal em permanente diálogo com o museu e a sociedade, compreendendo múltiplas 

dimensões de ordem teórica, prática e de planejamento; 

3. Constituição do setor de Educação Museal, prevendo dotação orçamentária e participação das 

decisões do museu; 

4. Revisão e atualização sistemática da Política Educacional em consonância com o Plano Museológico. 

5. Garantia de que os museus sejam espaços de educação, promoção da cidadania e colabore, para o 

desenvolvimento local de forma integrada com seus diversos setores. 

Como a recomendação do PNEM é que os Programas Educativos e Culturais dos museus sejam concebidos, 

conforme suas necessidades, de maneira participativa, com envolvimento da sociedade e da equipe do museu, aqui 

estão apontados direcionamentos para sua elaboração, partilhando modelos culturais, formas de conviver e de 

relacionar-se. 

Existem muitas referências teóricas e conceituais para fundamentar a atuação educacional dos museus, como 

o pensamento do patrono da educação brasileira Paulo Freire sempre na direção de uma prática libertadora, de 

autonomia e protagonismo do sujeito. Para ampliação e definição dessas referências é necessário que o museu, auto 

avalie suas concepções, atividades recentes e se envolva com o tema junto com a comunidade. 

Vale destacar, a importância de elaborar as ações educativas e culturais de acordo com seus determinados 

públicos, aqui definidos de maneira básica como: 

- Professores da educação básica, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

> Educadores, mediadores e alunos de licenciatura de cursos afins; 
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e Alunos educação básica, média e EJA; 

e Visitas espontâneas (comunidade local e turistas). 

Embora os objetos históricos, na maior parte dos museus, percam seu valor de uso, eles são ressignificados 

pelas instituições e trabalhados sobre diversas narrativas. A mobília da casa, por exemplo, reflete o estilo de vida e a 

ocupação das famílias abastadas do período, o educativo a partir disso, pode levantar diferentes reflexões, como por 

exemplo, sobre como viviam as famílias menos abastadas em Planaltina no mesmo período, como eram os modos de 

vida dos diferentes grupos no passado e atualmente. Quais semelhanças e diferenças? 

Objetivo geral: Criar um setor de Educação Museal e cultural capaz de estimular a fruição e análise crítica dos acervos 

e narrativas do MHAP, disseminar o patrimônio cultural, agregando e colaborando para construção da memória social 

de Planaltina. 

Objetivos específicos: 

A. Elaborar de maneira participativa o Programa Educativo e Cultural; 

B. Elaborar atividades educativas e culturais, a partir da visita mediada e do Programa Educativo e Cultural; 

C. Adquirir material e mobiliário para atividades educativas e culturais. 

Projetos do Programa Educativo e Cultural 

a. Elaborar de maneira participativa o Programa Educativo e Cultural. 

Resumo: Como recomendação da Política Nacional de Educação Museal (PNEM) a elaboração do Programa Educativo 

deve seguir de maneira participativa entre museu e sociedade. A proposta aqui é manter o grupo de trabalho de outros 

programas e projetos, considerando a possibilidade de rotatividade e oscilação dos integrantes. 

Objetivo geral: Elaborar em conjunto com a comunidade museal a Política Educativa do MHAP. 

Objetivos específicos: 

a. Definir, através de grupo de trabalho (representantes da gestão do Museu, Administração de Planaltina, 

Sociedade Civil, Secec e Ibram) diretrizes para Política Educativa do MHAP; 

b. Elaborar em conjunto com a comunidade museal, o Programa Educativo e Cultural do MHAP, a partir da 

Política Educativa criada; 

c. Publicizar o Programa Educativo e Cultural do MHAP. 

63



Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020 

Duração: 8 meses. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

B. Elaborar atividades educativas e culturais, a partir da visita mediada e do Programa Educativo e Cultural; 

Resumo: Com a definição das diretrizes do educativo do Museu será possível desenvolver atividades educativas e 

culturais em consonância com o planejamento conceitual do Museu e o Plano Museológico. 

Objetivo geral: Elaborar atividades educativas e culturais. 

Objetivos específicos: 

a. Construir atividades educativas e culturais de acordo com a demanda da comunidade museal e dos objetivos 

estratégicos, programas e projetos definidos no plano museológico; 

b. Realizar e participar de eventos de maneira integrada ao calendário cultural de Planaltina; 

Duração: 2 meses. 

Responsável: Núcleo museológico e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

c. Adquirir material e mobiliário para atividades educativas e culturais; 

Resumo: A requalificação expográfica proposta no programa de exposições, prevê uma sala multiuso para as 

atividades educativas e culturais e o pátio como espaço multiuso para atividades culturais. Com a elaboração da 

Política Educativa e do Programa Educativo e Cultural serão iniciadas ações nesse sentido, assim sendo necessário 

equipar os espaços mencionados. Além de inserir bancos nas salas de exposição de longa duração. 

Objetivo geral: Adquirir material e mobiliário para viabilizar realização de atividades educativas e culturais no Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Adquirir mobiliário para sala multiuso/educativo; 

b. Adquirir material para atividades de educação museal; 

c. Adquirir mobiliário para o espaço multiuso/pátio do Museu; 
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Duração: 4 meses. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: R$5.689,65. 

Anexos/Recomendações: 

Materiais sugeridos e cotados: 

e Mesa retangular com cadeiras (ou bancos) para 20 pessoas; 

e 02 Resmas de papel A4 Com 500 Folhas; 

e 10Orolos de barbante colorido n06; 

e 120 Colas brancas lavável 100g; 

e 250 Lápis preto nº02, 

e 250 canetas esferográficas azul; 

e 15 conjuntos de Lápis de cor com 36 cores; 

e 30 Apontadores; 

e 25 conjuntos de Caneta hidrográfica lavável 24 cores; 

e 50 conjuntos de giz de cera com 12 cores; 

e 5 Mesase 20 cadeiras para área externa (que possam pegar sol e chuva); 

e 02 Bancostipo sueco 
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Programa de Pesquisa (6) 

O Programa de Pesquisa possibilita maior domínio sobre as dimensões de atuação do Museu, fundamentando 

suas múltiplas competências, ou seja, melhorando e gerando informações sobre o público visitante, a comunidade 

museal (envolvidos no dia-a-dia da intuição) e sobre próprio acervo da instituição. 

Como implementação inicial, as investigações através de formulários rápidos de serem respondidos, geram 

dados qualitativos e quantitativos dos visitantes e da comunidade museal, devendo ser sistematizado regularmente e 

usado pelo Museu para subsidiar demais programas, projetos, discurso expositivo e ações. Já as pesquisas sobre o 

acervo, considerando levantamento de dados, documentos, entrevistas etc., contribuirão diretamente para o 

enriquecimento das informações contidas no inventário do acervo do Museu. 

A Sistematização do resultado das pesquisas realizadas pode aprimorar programas e projetos propostos nesse 

primeiro PMU do MHAP, subsidiando, complementando e ajustando ações, principalmente no que se refere ao 

desenvolvimento de exposições, da política de aquisição, inventário, ações educativas, culturais e de fomento. 

A disponibilização pública das pesquisas e seus resultados geram novas possibilidades de investigação através 

de outros esforços de recolha e análise, em parcerias com escolas e universidades contemplando a história 

institucional do MHAP, sua edificação, tombamento, acervo, memórias locais e a história de Planaltina. 

Objetivo geral: Fomentar, viabilizar e realizar pesquisas sobre temas pertinentes ao Museu, ao seu acervo e à cidade 

de Planaltina. 

Objetivos específicos: 

A. Realizar pesquisa de público; 

B. Realizar pesquisa sobre o Acervo; 

Projetos do Programa de Pesquisa 

A. Realizar pesquisa de público; 

Resumo: A realização da pesquisa de público é importante para todas as ações do Museu, principalmente para 

entender a demanda por atividades e a compreensão do conteúdo pelos visitantes. A pesquisa possibilita informar ao 

Ibram sobre o quantitativo de visitação atendendo ao Decreto nº 8.124/2013, artigo 4º, inciso Ville a Lei 11.904/2009, 

artigo 36. 

A pesquisa será realizada através de um breve formulário, podendo ser incorporado ao circuito de visitas 

mediadas e ou atividades culturais realizadas pelo e ou com o Museu. 
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Objetivo geral: Produzir informações sobre o público do Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Elaborar formulário; 

b. Aplicar formulário no final da visita/atividade; 

c. Sistematizar resultados; 

d. Disponibilizar resultado no relatório institucional anual e enviar ao Ibram, conforme ato normativo do 

Instituto. 

Duração: 4 anos 

Responsável: Núcleo museológico e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 

Manter a disponibilização, em local visível, do livro de assinaturas, sugestões e reclamações, conforme artigo 

37 do Estatuto de Museus. Quanto ao envio do Formulário de Visitação Anual (FVA)ºº ao Ibram, vale destacar que 

esses dados são essenciais para o monitoramento e fomento de políticas públicas para o campo da cultura e museus. 

B. Realizar pesquisa sobre o Acervo; 

Resumo: A pesquisa sobre o acervo é fundamental para a melhor preservação dos bens culturais sob tutela do Museu. 

Ela colabora para diversos programas e projetos, principalmente aos relacionados à documentação, exposição, 

educação museal e fomento. Permitindo também, maior relevância na atuação da instituição no que se refere à 

preservação da memória de Planaltina e de sua população. 

Objetivo geral: Viabilizar pesquisas sobre o acervo do Museu. 

Objetivos específicos: 

C. Elaborar plano de trabalho de pesquisa sobre o acervo e acompanhar sua realização pelo estagiário e ou 

voluntário; 

D. Estimular pesquisa do acervo por estudantes, professores e pesquisadores via convênio. 

Duração: 4 anos. 

Responsável: Núcleo museológico e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

  

67



Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020  

 

 

 

 

Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020 

Anexos/Recomendações: 

Sugere-se que o plano de trabalho de pesquisa sobre o acervo seja através de entrevista oral com moradores 

antigos de Planaltina. 

Programa Arquitetônico-Urbanístico (7) 

O MHAP nos últimos doze anos passou por dois processos de restauração, um em 2008 e outro em 2014. Após 

seis anos da última restauração, a necessidade de manutenção das portas, janelas e telhados (coberturas) são visíveis. 

Precisando também, de revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias. 

O edifício é carente de intervenções arquitetônicas que tornem o espaço físico mais acessível. Além do museu 

ainda não possuir projetos executivos de manutenção e restauro da arquitetura do edifício e da Praça Coronel Salviano 

Monteiro (sob sua tutela). 

É importante também, como visto em outros programas e projetos, equipar adequadamente as salas do 

Museu. 

Objetivo geral: Promover a manutenção e a preservação do edifício (do Museu), de seu jardim e da Praça Salviano 

Monteiro, sob tutela da instituição. 

Objetivos específicos: 

A. Adquirir mobília adequada para a direção, administrativo e loja; 

B. Elencar prioridades de manutenção e revisão do Museu e da Praça; 

C. Elaborar projeto executivo de conservação do bem cultural. 

Projetos do Programa Arquitetônico-Urbanístico 

A. Adquirir mobília adequada para a direção, administrativo e loja; 

Resumo: Para melhor aproveitamento do espaço do Museu, entre exposições e demais usos, as salas da direção, 

administração e loja precisam ser devidamente equipadas, de maneira a permitir seu funcionamento. 

Objetivo geral: Equipar sala da direção, administrativo e loja. 

Objetivos específicos: 
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a. Acompanhar processo de aquisição de mobília e equipamentos; 

b. Acompanhar instalação e designações de uso. 

Duração: 8 meses 

Responsável: Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: R$21.036,44. 

Anexos/Recomendações: 

Sugere-se viabilizar a mobília da Loja do Museu através de parcerias com a sociedade civil organizada e 

comerciantes da região, como por exemplo o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Turismo e Similares do Entorno do 

DF. 

B. Elencar prioridades de manutenção e revisão do Museu e da Praça; 

Resumo: Como o edifício do Museu é um casarão histórico e tombado assim como a Praça Coronel Salviano Monteiro, 

assim necessitando de cuidados específicos e apropriados de acordo com suas estruturas e identidades. Portanto, 

existe a necessidade de levantamento dos reparos necessários em ambos os espaços. 

Objetivo geral: Enumerar os ajustes e revisões necessárias ao uso seguro e conservação dos espaços. 

Objetivos específicos: 

a. Levantar manutenções necessárias; 

b. Avaliar impacto e urgência de cada ajuste necessário; 

c. Produzir documento com os resultados. 

Duração: 3 meses 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 

Na avaliação da praça, caso necessário, consultar órgãos especializados, como por exemplo o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

C. Elaborar projeto executivo de conservação do bem cultural; 
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Resumo: A partir do documento produzido, nesse mesmo Programa, sobre os ajustes e revisões necessárias ao Museu 

e à Praça, será elaborado projeto executivo visando viabilizar sua execução, por meio de parcerias, convênios e editais 

públicos de arquitetura e manutenção do patrimônio cultural. 

Objetivo geral: Elaborar projeto executivo de manutenção predial e da Praça sob tutela do Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Criar parcerias com profissionais e ou instituições de arquitetura, conservação e restauro para discutir e 

viabilizar projetos de manutenção do bem tombado; 

b. Elaborar projeto executivo; 

c. Viabilizar execução do projeto com instituições, profissionais parceiros, conveniados ao Museu ou editais 

públicos de arquitetura e manutenção do patrimônio cultural; 

Duração: 24 meses 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 

Caso seja necessário, a estimativa de custo da consultoria de um profissional de arquitetura especializado em 

restauro fica em torno de R$19.856,50. 
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Programa de Segurança (8) 

É papel dos museus, garantir condições apropriadas de preservação, guarda e segurança do acervo (incluindo 

a edificação), bem como garantir a proteção dos usuários, funcionários, equipamentos e instalações. Portanto, o 

Programa de Segurança está alinhado ao Programa Institucional, de Acervos, Arquitetônico e Urbanístico. 

Como registrado no diagnóstico, atualmente, a vigilância patrimonial do Museu não possui sistema de 

monitoramento interno e é realizada por 4 vigilantes, divididos em postos diurnos e noturnos. Não possui licença de 

funcionamento, prevista na lei nº 4.457, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o licenciamento para 

funcionamento de atividades econômicas e atividades sem fins lucrativos no âmbito do Distrito Federal. Os recentes 

incêndios ocorridos no Brasil, como no Museu Nacional no Rio de Janeiro, Museu de História Natural da Universidade 

Federal de Minas Gerais, Museu da Língua Portuguesa e Memorial da América Latina ambos em São Paulo, servem de 

alerta para iniciativas preventivas de proteção à vida de usuários internos e externos à instituição e à prevenção de 

perdas irreversíveis de parte do patrimônio cultural brasileiro. 

O Programa de Segurança abrange as rotinas e estratégias de emergência para prevenir e neutralizar perigos. 

Está previsto no Estatuto de Museus a cooperação com e das entidades de segurança pública. Conforme artigo 27 do 

Estatuto de Museus, esse Programa e suas regras são de natureza confidencial. 

Objetivo geral: Garantir a segurança da instituição, de seus funcionários e usuários/visitantes, reduzir e eliminar riscos 

de danos à edificação e ao acervo do Museu. 

Objetivos específicos: 

A. Elaborar plano básico de gestão de risco; 

B. Viabilizar licença de funcionamento na Administração Regional de Planaltina; 

C. Viabilizar licença de funcionamento do Corpo de Bombeiros. 

Projetos do Programa de Segurança 

A. Elaborar plano básico de gestão de risco. 

Resumo: O desenvolvimento de projeto básico de gestão de risco, visa prevenção, combate à incêndios e demais 

riscos, garantindo a segurança das pessoas e do acervo. 

Objetivo geral: Elaborar plano básico de gestão de risco do MHAP. 

Objetivos específicos: 
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a. Identificar riscos mais recorrentes (forças físicas, furto, roubo, vandalismo, fogo, água, pragas, acidentes 

automobilísticos, poluentes, umidade, dissociação entre outros); 

b. Prever rotinas periódicas de revisão e manutenção dos extintores, das instalações físicas, hidrossanitárias e 

elétricas, equipamentos eletrônicos e trancas; 

c. Prever conduta dos funcionários do Museu em caso de incêndio e ou acidente; 

d. Aquisição de equipamentos, caso necessário. 

Duração: 5 meses 

Responsável: Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Consultar outras instituições museais, o próprio Ibram e publicações como Segurança em 

Museus? para a elaboração do documento. 

Caso seja necessário, a estimativa de custo da consultoria de um profissional para elaboração do Projeto de 

Gestão de Risco (Bombeiro Civil) fica em torno de R$3.473,02. 

B. Viabilizar licença de funcionamento da RA-VI; 

Resumo: Como procedimento para regularização do Museu, está a conquista da licença de funcionamento emitida 

pela Administração Regional de Planaltina. 

Objetivo geral: Licenciar o funcionamento do Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Reunir documentação; 

b. Comparecer à Administração Regional e solicitar a licença. 

Duração: 2 meses. 

Responsável: Região Administrativa de Planaltina, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

C. Viabilizar licença de funcionamento do Corpo de Bombeiros; 

0 https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Seguranca-em-Museus.pdf 
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Resumo: Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)?! para obter a licença de funcionamento é 

necessário a vistoria do órgão. Com apresentação da licença emitida pela Administração Regional e Cópia do Projeto 

de Incêndio aprovado. 

Objetivo geral: Licenciar o funcionamento do MHAP no CBMDF. 

Objetivos específicos: 

a. Aprovar Projeto de Combate a Incêndio; 

b. Reunir documentação; 

c. Solicitar licença junto ao CBMDF. 

Duração: 2 meses. 

Responsável: Região Administrativa de Planaltina, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

2 https://www.cbm.df.gov.br/27-ouvidoria/4926-vistoria-do-cbmdf-para-obtencao-da-licenca-de- 

funcionamento?highlight=WyJsaWNlIblx1MDBINZEIXQ== 
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Programa de Financiamento e Fomento (9) 

O Programa de Financiamento e Fomento condensa estratégias de gerenciamento de recursos financeiros 

dentro do Museu, principalmente no que se refere à captação de recursos, como dotação orçamentária própria para 

instituição, patrocínios, parcerias, leis de incentivo, emendas parlamentares e financiamentos coletivos. 

A normativa federal vigente de incentivo à Cultura é a Lei Rouanet, Lei nº 8.313/1991, que institui o Programa 

Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). O Decreto nº 8.124/2013, nos artigos 30 e 31, trata das Associações de Amigos 

dos Museus, que podem captar recursos e colaborar para o desenvolvimento dos museus. Na instância do Distrito 

Federal a Lei complementar nº 934, de 7 de dezembro de 2017, institui a Lei Orgânica da Cultura dispondo sobre o 

Sistema de Arte e Cultura do DF responsável dentre outras coisas, pelo fomento à cultura. Outros meios de 

financiamento também são conhecidos como o Fundo Nacional de Cultura (FNC), Fundo de Apoio à Cultura (FAC - 

Sedac), Fundo dos Direitos Difusos (FDD-M)) e outros. 

Objetivo geral: Desenvolver estratégias de captação e gerenciamento de recursos para realização de ações do Museu, 

alinhadas à sua missão institucional. 

Objetivos específicos: 

a. Oficializar dotação orçamentária para o Museu; 

b. Formalizar acordos de cooperação, parcerias e convênios; 

c. Criar loja para vendas de produtos relacionados ao acervo e à cultura de Planaltina (ou até mesmo uma 

cafeteria servindo café da manhã colonial nos fins de semana); 

d. Desenvolver planos de trabalho, visando concorrer a editais de financiamento e afins. 

Projetos do Programa de Financiamento e Fomento 

a. Oficializar dotação orçamentária para o Museu; 

Resumo: O MHAP carece de dotação orçamentária para o cumprimento de suas funções, funcionamento e 

sustentabilidade. 

Objetivo geral: Oficializar junto à Administração Regional de Planaltina dotação orçamentária para o Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Levantar custos necessários à execução das atividades diárias do Museu; 
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b. Definir porcentagem com base na estimativa de custo das atividades diárias do Museu, no presente Plano 

Museológico e no orçamento da pasta da Cultura da Região Administrativa (caso não tenha sido garantida na 

Lei de Criação do Museu). 

Duração: 10 meses. 

Responsável: Região Administrativa de Planaltina, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

b. Formalizar acordos de cooperação, parcerias e convênios; 

Resumo: Para viabilizar diferentes ações do Museu e promover troca de experiência e atividades, a formalização de 

acordos, parcerias e convênios com outras instituições e ou empresas promoverá o desenvolvimento da instituição. 

Objetivo geral: Formalizar acordos de cooperação e convênios com instituições, empresas e afins. 

Objetivos específicos: 

a. Levantar instituições parceiras ou potencialmente parceiras; 

b. Criar instrumento de formalização; 

c. Formalizar parcerias. 

Duração: 10 meses. 

Responsável: Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 

Considerar empresários e comerciantes da região. Realizando contato, por exemplo, com a Associação 

Comercial de Planaltina para manutenção predial e do acervo, como mencionado na oficina de Plano Museológico 

realizada pelo Ibram. Segue abaixo lista de apoiadores mencionados na referida oficina: 

Associação de Amigos do Museu (não ativa); 

Associação de Amigos do Centro Histórico de Planaltina; 

UNB Faculdade de Comunicação e Faculdade de Ciência da Informação; 

UNB FUP Projeto de Extensão Universitária; 

IFB Samambaia (restauração do mobiliário); 

A
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Empresariado Local 
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c. Criar loja para vendas de produtos relacionados ao acervo e à cultura de Planaltina; 

Resumo: A loja do Museu pode contribuir para ações no Museu e para apoiar grupos produtores de artesanato, arte, 

pesquisas entre outras atividades. Sua gestão pode ser compartilhada com a Associação de Amigos do MHAP (ou outra 

Associação com previsão de fomento e preservação do MHAP em seu estatuto de fundação). Vale também, retomar 

a possibilidade de criar uma cafeteria servindo café da manhã colonial no pátio do Museu aos fins de semana. 

Objetivo geral: Criar a loja do Museu. 

Objetivos específicos: 

a. Elaborar proposta de atuação bienal da loja do Museu; 

b. Aprovar proposta em Grupo de Trabalho/ Associação de Amigos MHAP/Comitê Gestor; 

c. Equipar loja; 

d. Inaugurar loja. 

Duração: 10 meses. 

Responsável: Comunidade, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

d. Desenvolver planos de trabalho, visando concorrer a editais de financiamento e afins. 

Resumo: O presente documento e seus desdobramentos serão fundamentais para embasar planos de trabalho para 

concorrer a editais de fomento. 

Objetivo geral: Criar planos de trabalho adaptáveis aos diferentes editais de fomento. 

Objetivos específicos: 

a. Elaborar planos de trabalho, adaptáveis, com base no presente documento e ou em novas demandas 

identificadas; 

b. Mapear editais de fomento nacionais e internacionais. 

Duração: 4 meses. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo, Direção do Museu e Associação de Amigos MHAP (ou outra 

Associação com previsão de fomento e ou preservação do MHAP em seu estatuto de fundação). 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 
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Programa de Comunicação (10) 

O Programa de Comunicação, a partir da circulação da informação, busca consolidar a imagem do Museu, 

refletindo sua visão e missão institucional, mas principalmente democratizar o acesso ao Museu. A comunicação 

institucional permite manter o diálogo com os diferentes públicos do Museu, inclusive o público potencial que nunca 

visitou o Museu. 

Como visto no diagnóstico, o MHAP não possui canal próprio de comunicação, tendo atualmente, suas 

informações veiculadas nas redes sociais da Ascom de Planaltina. Não tendo presença consolidada na internet. Espaço 

cada vez mais utilizado para consultas, pesquisas, ou seja, busca de informações. 

Objetivo geral: Criar imagem institucional do Museu e divulgar suas ações para os diferentes públicos. 

Objetivos específicos: 

a. Desenvolver logo e manual de marca para o Museu; 

b. Criar perfil do Museu nas principais redes sociais (Blog Wordpress, Facebook e Instagram); 
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Projetos do Programa de Comunicação 

A. Desenvolver logo e manual de marca para o Museu; 

Resumo: Este projeto visa iniciar a construção da identidade visual do Museu Histórico e Artístico de Planaltina, a 

partir da logo e seu manual de uso. 

Objetivo geral: Desenvolver logo do Museu e suas regras de uso. 

Objetivos específicos: 

a. Contratar profissional qualificado para elaboração da logo do Museu; 

b. Desenvolver logo em diferentes versões, cores e formatos; 

c. Desenvolver manual de uso da marca do Museu. 

Duração: 6 meses. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo, Direção do Museu e Associação de Amigos MHAP. 

Estimativa de custo: R$6.960,00. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

b. Criar perfil do Museu nas principais redes sociais; 

Resumo: Este projeto busca estabelecer canal de comunicação com os públicos do Museu, assim como divulgar 

informativos, programações e afins. Por meio das principais redes sociais, sendo elas atualmente: Facebook, Instagram 

e Blog Wordpress. 

Objetivo geral: Criar perfil nas principais plataformas sociais; 

Objetivos específicos: 

a. Abrir contas e criar perfis com informações básicas sobre o Museu; 

b. Publicar conteúdos para as redes sociais, divulgando as ações executadas. 

Duração: 2 meses. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Estabelecer plano de divulgação das ações do Museu, em diferentes meios, com apoio da 

Ascom da RA-VI. 
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Programa Socioambiental (11) 

O Programa visa promover, de maneira contínua, ações que melhorem a qualidade de vida da população de 

Planaltina. E incorporar práticas cotidianas sustentáveis na gestão do Museu. 

Objetivo geral: Promover ações de conscientização sobre a importância de práticas sociais e ambientalmente 

sustentáveis. 

Objetivos específicos: 

A. Estabelecer parcerias com instituições e redes de Planaltina que trabalhem com enfoque social e ambiental; 

B. Incorporar ações ambientalmente sustentáveis no Museu; 

Projetos do Programa Socioambiental 

A. Estabelecer parcerias com instituições e redes de Planaltina que trabalhem com enfoque social e ambiental; 

Resumo: Fomentar parcerias e ações com instituições e redes de Planaltina que trabalhem com enfoque social e 

ambiental, tornando a temática cada vez mais familiar ao Museu. 

Objetivo geral: Estabelecer parcerias com instituições e redes de Planaltina que trabalhem com enfoque social e 

ambiental; 

Objetivos específicos: 

a. Identificar instituições e redes em Planaltina e entorno que atuem com a temática socioambiental; 

b. Estabelecer parceria; 

c. Promover ações no Museu. 

Duração: 2 anos. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos: Não se aplica. 

B. Incorporar ações ambientalmente sustentáveis no Museu; 
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Resumo: Práticas sustentáveis são cada vez mais viabilizadas e disseminadas pelos movimentos pró meio ambiente, 

através dos meios de comunicação. Mesmo sem uma prática consolidada, o Museu irá incorporar atitudes 

relacionadas à regra dos 3 R's: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 

Objetivo geral: Incorporar práticas sustentáveis. 

Objetivos específicos: 

a. Praticar a coleta e adquirir o coletor seletivo de lixo; 

b. Elaborar alternativas para diminuição do consumo de descartáveis pelo Museu; 

c. Adquirir bebedouro modelo escolar (não necessita de copo)*. 

Duração: 2 anos. 

Responsável: Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: R$2.100,00 (dois mil e cem reais) 

Anexos/Recomendações: 

*Checar a aplicabilidade e a implementação em momento propício do bebedouro sem copo, considerando 

sua não recomendação durante a pandemia do Covid-19. 

80



Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020  

 

 

 

 

 

Plano Museológico do Museu Histórico e Artístico de Planaltina 2020 

Programa de Acessibilidade Universal (12) 

O Estatuto de Museus também prevê a acessibilidade Universal dos museus, que vêm implementando ações 

conforme amadurecimento do tema dentro de suas gestões institucionais e conforme as limitações orçamentárias e 

dos bens culturais tombados. 

Para melhor compreensão, conforme a definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

normativa NBR9050, acessível significa: “Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa 

ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O 

termo acessível implica tanto acessibilidade física como de comunicação”. 

No caso do Museu Histórico e Artístico de Planaltina, a limitação de adaptações do edifício e da praça, tornam 

o processo mais delicado. Atualmente, as medidas de acessibilidade do MHAP são consideradas assistidas, pois não 

possibilitam autonomia total do (a) usuário (a). 

Objetivo geral: Capacitar a equipe do Museu, discutir e elaborar a política de acessibilidade e inclusão do MHAP, a 

fim de permitir o acesso, participação e fruição estética de Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) e de Pessoas 

com Deficiência (PcD) ao Museu e seu acervo. 

Objetivos específicos: 

a. Elaborar Política de Acessibilidade Universal; 

b. Viabilizar oficina/curso de manuseio do elevador portátil universal com plataforma para transporte de 

cadeiras de rodas, em escadas e ou degraus. 

Projetos do Programa de Acessibilidade Universal 

A. Elaborar Política de Acessibilidade Universal; 

Resumo: A elaboração da Política de Acessibilidade Universal do MHAP é fundamental para o estabelecimento de 

medidas e para construir uma atmosfera inclusiva adequada. 

Objetivo geral: Desenvolver Política de Acessibilidade Universal. 

Objetivos específicos: 

a. Identificar grupos, pessoas e instituições de Planaltina que trabalhem com enfoque na temática da 

acessibilidade; 

b. Estabelecer grupo de trabalho inclusivo e interdisciplinar para elaboração da Política de Acessibilidade; 
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c. Viabilizar a participação da equipe do Museu no Curso EAD do Ibram, Acessibilidade em Museus?, 

Duração: 2 anos. 

Responsável: Núcleo museológico, Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: 

Consultar a Lei nº13.146 de 2015 institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência?. Considerar, como 

implementação imediata a instalação de corrimão da escada de acesso do Museu para o pátio. 

c. Viabilizar oficina/curso de manuseio do elevador portátil universal com plataforma para transporte de 

cadeiras de rodas, em escadas e ou degraus. 

Resumo: A capacitação da equipe é fundamental para o manuseio adequado e seguro do elevador portátil. 

Objetivo geral: Capacitar equipe do Museu a manusear o elevador portátil universal. 

Objetivos específicos: 

a. Solicitar capacitação ao fabricante ou representante, através da nota de contratação/compra/doação do 

equipamento; 

Duração: 3 meses. 

Responsável: Administrativo e Direção do Museu. 

Estimativa de custo: Não se aplica, pois será usada a infraestrutura do Museu. 

Anexos/Recomendações: Não se aplica. 

22 https:/Avww.escolavirtual.gov.br/curso/268 

23 http://www .planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 
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IMPORTANTE PARA O MHAP 

Legislação Brasileira de Museus 

Na legislação brasileira, um conjunto de leis, portarias, decretos e instruções normativas orientam a área dos 

museus. A primeira legislação brasileira feita exclusivamente para os museus foi a Lei nº 7.287 de 18 de dezembro de 

1984, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Museólogo, cria um conjunto de decretos importantes na 

área dos museus foram promulgados nos últimos anos, com alguns destaques. O decreto de 31 de maio de 2004, 

instituiu a Semana Nacional de Museus no mês de maio de cada ano e o Dia Nacional do Museólogo em 18 de 

dezembro. Outro decreto de muita relevância no setor museológico é o de nº 8.124 de 17 de outubro de 2013, que 

regulamenta os dispositivos de lei que institui o Estatuto de Museus e a criação do Ibram. Entre as medidas deste 

decreto, destacam-se: a instituição do Plano Nacional Setorial de Museus, Cadastro Nacional de Museus, Inventário 

Nacional de Bens Culturais Musealizados (INBCM) e Cadastro Nacional de Bens Culturais desaparecidos (CBMD). Este 

decreto ratifica a elaboração do Plano Museológico, previstas nos artigos 44, 45, 46 e 47 da Lei nº 11.904 de 14 de 

janeiro de 2009. 

O Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados disposto nos artigos 11 e 12 do decreto nº 8.124 de 17 

de outubro de 2013 é regulamentado pela resolução normativa nº 1 de 31 de julho de 2014. A instrução normativa nº 

1 de 14 de dezembro de 2016 estabelece as regras para o Registro de Museus junto ao Ibram, instituída pelo artigo 8 

da Lei nº 11.904 de 14 de janeiro de 2009 e pelo decreto nº 8.124 de 17 de outubro de 2013. 

O Estatuto de Museu na sua Seção | dispõe sobre os Museus Públicos, instituições museológicas vinculadas ao 

poder público, situadas no território nacional, considerando a consolidação de um plano anual prévio, assim como a 

disponibilidade de funcionários qualificados e em número suficiente, para o bom funcionamento e cumprimento das 

finalidades de seus museus. 

Quanto ao Plano Museológico, a instrução normativa nº 3 de 25 de maio de 2018 define normas para a 

elaboração do planejamento dos museus administrados pelo Ibram, apresentando-se como referência para os demais 

museus, devendo conter em sua estrutura a caracterização do museu em questão; o planejamento conceitual; a 

missão, visão, valores e objetivos; o diagnóstico da área interna e externa do museu; os programas e projetos. Esta 

instrução normativa prevê a revisão do Plano Museológico, em no máximo, cinco anos. 

Recomendações para museus e patrimônios culturais 

Unesco e Ibram 

A recomendação referente à “Proteção e Promoção dos Museus e Coleções, sua Diversidade e seu Papel na 

Sociedade” foi aprovada pela Conferência Geral da Unesco, em sua 38º missão, no dia 17 de novembro de 2015, em 
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Paris. O texto aprovado foi publicado em português pela Unesco, Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e pela 

representação da Unesco no Brasil, em 2017. O Ibram endossa e utiliza a presente recomendação da Unesco como 

referência. 

A publicação possui quatro tópicos referentes aos seguintes assuntos: Definição & Diversidade dos Museus, 

Funções Primárias dos Museus, Questões para os Museus em Sociedade e Políticas. As recomendações de 1a 3 

destacam o papel do museu como espaço de transmissão cultural, diálogo intercultural, ensino e aprendizagem, sendo 

um dos agentes da promoção e proteção da diversidade cultural. Essa recomendação salienta que os Estados Membros 

valorizem os museus e suas coleções. 

No item |, Definição e Diversidade dos Museus, as indicações 4, 5 e 6 definem museu, coleção e patrimônio, 

respectivamente: 

Museu “instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe o 

patrimônio material e imaterial da humanidade e de seu ambiente para os propósitos de 

educação, estudo e entretenimento” (Unesco, 2017); 

Coleção “um conjunto de propriedades culturais e naturais, tangíveis e intangíveis, passadas 

e presentes” (Unesco, 2017); 

Patrimônio “um conjunto de valores tangíveis e intangíveis, e expressões que pessoas 

selecionam e identificam, independentemente do direito de propriedade, como reflexo e 

expressão de suas identidades, crenças, conhecimento e tradições, e ambientes que 

demandem proteção e melhoramento pelas gerações contemporâneas e transmissão para 

as gerações futuras. ” (Unesco, 2017). 

O segundo item aborda as Funções Primárias dos Museus. A primeira função remete à preservação do patrimônio, 

através da conservação, restauração, entre outras medidas. Esta função salienta a necessidade da elaboração de um 

inventário das coleções dos museus, como meio de proteção a tais instituições e ao seu acervo. Outra função primária 

dos museus é a pesquisa institucional e em suas coleções. A terceira função é a comunicação, tanto física quanto 

digital, como uma importante estratégia de disseminação do conhecimento produzido em museus e por museus, 

enfatizando a colaboração do público. A última função primária abordada neste tópico é a atuação dos museus na 

educação (formal, informal e continuada), através de seus programas educativos. 

A terceira parte deste documento refere-se às Questões para os Museus em Sociedade. A primeira questão é a 

globalização, que possibilita o crescimento do acesso às coleções, com consequências positivas e negativas. Cabe aos 

Estados Membros salvaguardar suas coleções, levando em conta o papel dos museus no processo de globalização da 
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sociedade. A segunda questão fala das relações dos museus com a economia e a qualidade de vida, realçando o papel 

dos museus na geração de atividades econômicas e inclusão social. Este ponto alerta para os Estados Membros não 

priorizarem a economia em relação às funções primárias dos museus. Uma outra questão discorre sobre os Estados 

Membros valorizem a função social dos museus, de acordo com a Declaração de Santiago do Chile de 19727, 

respeitando os direitos humanos e igualdade de gênero. Por último, Museus e Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) pretende que as novas tecnologias da informação e comunicação favoreçam a disseminação do 

conhecimento produzido pelos museus, e os Estados Membros devem garantir o acesso destas instituições a tais 

tecnologias. 

Por fim, o item IV, Políticas, trata das políticas gerais e das políticas funcionais. As políticas gerais aconselham 

que os Estados Membros incentivam os museus a utilizarem, quando aplicável, as regulamentações provenientes de 

comunidades de instituições museológicas nacionais e internacionais, a fim de promover e proteger os museus e o 

patrimônio cultural e natural. Quanto às políticas funcionais, o documento sugere que os Estados Membros: criem 

políticas de preservação, pesquisa, educação e comunicação, investindo nos inventários das instituições museológicas, 

segundo as normas internacionais; adotem como referência o Código de Ética para Museus, redigido pelo Conselho 

Internacional de Museus (ICOM); invistam no desenvolvimento profissional dos trabalhadores de museus; façam 

parcerias com outras instituições culturais e científicas; desenvolvam políticas públicas com base nestas 

recomendações. 

Icom 

O documento principal do Comitê Internacional de Museus (ICOM) é o Código de Ética, que estabelece os 

compromissos da instituição e normas mínimas de conduta e procedimento a serem adotadas pelos museus. A versão 

do Código de Ética do ICOM para Museus consultada é a de 2009. 

O Código de Ética do ICOM foi aprovado por unanimidade pela 152 Assembleia Geral do ICOM 

realizada em Buenos Aires, Argentina, em 4 de novembro de 1986, modificado na 202 Assembleia 

Geral em Barcelona, Espanha, em 6 de julho de 2001, sob o título Código de Ética do ICOM para os 

Museus e revisto pela 212 Assembleia Geral realizada em Seul, Coreia do Sul, em 8 de outubro de 

2004. (ICOM, 2009, p. 3) 

O Código de Ética do ICOM para museus apresenta 8 normas de conduta e procedimento e seus respectivos 

princípios, a seguir. 

24 Conhecido como Mesa Redonda de Santiago do Chile, foi promovido pela UNESCO, com o intuito de pensar o papel dos 

museus na sociedade. Esse evento é considerado um marco na discussão sobre a função social dos museus. 
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1. Os museus preservam, interpretam e promovem o patrimônio natural e cultural da humanidade. 

Tem como princípio a responsabilidade das autoridades em proteger e promover o patrimônio natural, 

cultural, material e imaterial. Para obedecer a este princípio, é necessário que a autoridade de tutela do museu 

disponha de recursos materiais, financeiros e humanos. Os recursos materiais consistem em instalações adequadas, 

acesso a todos, cumprimento das normas de saúde, segurança, acessibilidade, proteção contra sinistros, garantir a 

segurança do acervo, assim como o seguro e indenização dos objetos. Já os recursos financeiros, integram as medidas 

de financiamento e políticas para geração de receitas. Os recursos humanos são a política de emprego de cada museu, 

a nomeação de diretor ou responsável; O acesso do diretor do museu às autoridades de tutela; A admissão de 

profissionais qualificados e incentivo formação destes; A garantia que os trabalhadores do museu procedam de acordo 

com os objetivos deste Código de Ética. 

2. Os museus mantêm acervos em benefício da sociedade e de seu desenvolvimento. 

A base desta norma é a aquisição, preservação e valorização do acervo do museu. A aquisição do acervo deve 

seguir as seguintes especificidades: adoção de uma política de aquisição, proteção e utilização de acervos; título válido 

de propriedade do objeto; Assegurar a diligência que estabeleça o histórico completo da peça; Garantir os meios de 

conservação do acervo adquirido; Respeitar a legislação vigente quando se tratar de acervo de origem natural. A 

alienação de acervos deve obedecer às leis em vigor, sempre priorizando outro museu como beneficiário, e sendo 

impossibilitada a aquisição por parte de trabalhadores do museu e seus familiares. A proteção do acervo deve garantir: 

a permanência dos objetos para gerações futuras, a existência de documentação atualizada sobre o objeto, a proteção 

contra sinistros, a preservação de dados confidenciais quando for o caso, a conservação preventiva e o restauro das 

peças. 

3. Os museus conservam testemunhos primários para construir e aprofundar o conhecimento. 

Tem como princípio proteger e garantir o acesso às suas coleções, informações e diferentes interpretações 

dos testemunhos primários que fazem parte do acervo dos museus. As interpretações dos testemunhos primários 

ocorrem através das pesquisas e coletas em museus, respeitando as normas que circundam cada coleção e 

compartilhando o conhecimento com os interessados no assunto, assim como com outras instituições de pesquisa. 

4. Os museus criam condições para o conhecimento, a compreensão e a promoção do patrimônio natural e 

cultural. 

Seu princípio é desenvolver as atividades educativas, a fim de interagir com a comunidade, promovendo o seu 

patrimônio. Tais ações se dão através de: mostras, exposições (virtuais e materiais) e publicações com informações 

bem fundamentadas, sempre respeitando as normas de exposição de cada objeto. 
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5. Os recursos dos museus possibilitam a prestação de outros serviços de interesse público. 

Tem como princípio compartilhar seus recursos com outras atividades de interesse público, sem, no entanto, 

comprometer a missão do museu. Nos serviços de identificação, os objetos suspeitos de aquisição ilegal devem ser 

notificados às autoridades competentes. 

6. Os museus trabalham em estreita cooperação com as comunidades de onde provêm seus acervos, assim como 

com aquelas às quais servem. 

Trata-se da importância em constar na política dos museus a relação com a comunidade oriunda do acervo. 

Deve partilhar conhecimento com a comunidade originária, colocar em discussão a devolução ou restituição do acervo 

ao país de origem, de acordo com a legislação nacional e internacional aplicável. Quando o acervo do museu tiver 

relação com a comunidade do entorno, a instituição deve respeitar vontade da comunidade quanto às atividades 

relacionadas, no tratamento do acervo, contribuir para uma relação harmoniosa entre os profissionais e os membros 

da comunidade. 

7. Os museus funcionam dentro da legalidade. 

O princípio desta norma é o respeito e o cumprimento da legislação vigente por parte dos museus. O 

cumprimento se deve tanto em âmbito nacional, quanto internacional. Em âmbito internacional, o Código de Ética 

para Museus utiliza como referência as seguintes normas: 

UNESCO - Convenção para a Proteção de Bens Culturais em caso de Conflito Armado (Convenção de Haia, 

Primeiro Protocolo, de 1954, e segundo Protocolo, de 1999); 

UNESCO - Convenção sobre a Forma de Proibir e Prevenir a Importação, Exportação e Transferência Ilícitas 

de Bens Culturais (1970); 

Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Silvestres em Extinção (1973); 

UN - Convenção sobre a Diversidade Biológica (1992); 

Unidroit - Convenção sobre Bens Culturais Roubados e Ilegalmente Exportados (1995); 

Unesco - Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Submarino (2001); 

Unesco - Convenção sobre a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003). 

8. Os museus atuam com profissionalismo. 
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