
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

8° TERMO DE ADITAMENTO

8° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTAO
N° 0512016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SAO
PAULO, POR INTERMI•DIO DA SECRETARIA DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA E A ASSOCIA(•AO CULTURAL DE
APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI, QUALIFICADA
COMO ORGANIZA•;AO SOCIAL DE CULTURA PARA
GESTAO MUSEU CASA PORTINARI, MUSEU HISTC)RICO
INDIA VANUiRE, MUSEU DE ESCULTURAS FELiClA
LEIRNER/AUDITORIO CLAUDIO SANTORO E A•:6ES DO
SISEM-SP.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de S&o Paulo, por interm6dio da SECRETARIA DE
CULTURA E ECOMOMIA CRIATIVA, com sede nesta cidade, na Rua Mau&, no 51, Luz, CEP 01028-
000, S&o Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, S6rgio S• Leit•o brasileiro, portador
da c6dula de identidade RG n° 04346735-6/RJ e do CPF/MF n° 929.010.857-68, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a ASSOCIA(•,•,O CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE
PORTINARI - Organiza£:&o Social de Cultura, com CNPJ/MF n o 01.845.656/0001-78, tendo
enderego & Rua Floriano Peixoto, n° 490 - Centro - CEP: 14340-000 - Brodowski/SP, e corn estatuto
registrado no Oficial Civil de Pessoa Juridica Brodowski - SP, registrado em microfilme sob nQmero de
ordem 129 em 03/10/2011, neste ato representado por Angelica Policeno Fabbri, Diretora Executiva,
brasileira, portadora da c•dula de identidade RG n o 7.607.044-x e do CPF/MF n° 065.414.868-67, e por
Luiz Antonio Bergamo, Diretor Administrativo-Financeiro, brasileiro, portador da c•dula de identidade
RG no 13.281.969-7 e do CPF/MF n° 059.035.428-08, doravante denominada CONTRATADA, tendo
em vista o que disp6e a Lei Complementar Estadual n o 846 de 04/06/1998, o Decreto Estadual n o

43.493, de 29/07/1998 e suas alterag6es, e considerando a declarag&o de dispensa de licitag•o inserida
nos autos do Processo SC n o 67089/2016, fundamentada no § 1 °, do artigo 6°, da referida Lei
Complementar, combinado corn o artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993 e
alterag6es posteriores, RESOLVEM celebrar o presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTAO
referente & formag•o de uma parceria para fomento e execug•o de atividades relativas & •rea de
Cultura, materializada pelo gerenciamento e execug•o de atividades a serem desenvolvidas junto ao
Museu Casa de Portinari, instalado na Praga C&ndido Portinari, n° 298 - CEP: 14340-000 - Brodowski
/ SP, Museu Hist6rico e Pedag6gico india Vanuire, instalado na Rua Coroados, n° 521 - CEP: 17600-
10 Centro - Tup& / SP e ao Museu de Esculturas Felicia Leirner/Audit6rio Cl&udio Santoro, instalado
na Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, n° 1880 - CEP: 12460-010 - Alto da Boa Vista - Campos do
Jord&o / SP, e Ag6es do Sistema Estadual de Museus de S&o Paulo - SISEM-SP, cujo uso fica
permitido pelo perfodo de vig#ncia do presente contrato, mediante as seguintes clAusulas e condig6es:

CLAUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tern por objetivo a alterag•o dos ANEXOS I (PLANO ESTRATI•GICO DE
ATUA(•,&O) II (PLANO DE TRABALHO: A(•OES E MENSURA(•,OES E PROPOSTA
OR(•AMENTARIA), III (OBRIGA(•.•.O DE ROTINA E COMPROMISSO DE INFORMA(•,•.O) E IV
(CRONOGRAMA DE DESEMBOL,' O), para prorrogag•o do prazo de vig¢ncia, pactuag•o das agOes,
mensurag6es e complementa• recursos or£ament&rios referentes ao exercicio de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA
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Fica alterada a CL,g,USULA SEXTA, Caput do Par•grafo, do Contrato de Gest•o n° 05/2016, que passa
a vigorar com a seguinte redag•o:

CLAUS U LA SEXTA
DO PRAZO DE VIGI•NClA
O Prazo de vig6ncia do presente Contrato sera de 01/07/2016 a 30/06/2021,
podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, nos termos da
legislag•o aplic•vel, depois de atestado o bom desempenho na execug•o do
contrato em curso.

CLAUSULA TERCEIRA

Fica alterada a CLAUSULA SI•TIMA, Paragrafo Primeiro, do Contrato de Gest•o n o 05/2016, que passa
a vigorar com a seguinte redag&o:

CLAUSULA SI•TIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execu•:•o do objeto deste
CONTRATO DE GESTAO, conforme atividades, metas e compromissos
especificados nos Anexos I, II e III a CONTRATANTE repassar•
CONTRATADA, no prazo e condi95es constantes deste instrumento, bern
como no Anexo IV - Cronograma de Desembolso, a import•ncia global de R$
54.176.581,84 (Cinquenta e quatro milh0es, cento e setenta e seis mil,
quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

CLAUSULA QUARTA

Para contemplar o exercicio de 2021, fica inclusa a seguinte reda•:•o a CLAUSULA OITAVA do
Contrato de Gest•,o n° 05/2016:

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercicio de 2021, a CONTRATANTE repassar• b, CONTRATADA um
total de R$ 5.577.947,00 (cinco milh6es, quinhentos e setenta e sete mil,
novecentos e quarenta e sete reais) mediante a liberag&o de 06 (seis) parcelas,
de acordo corn o "Anexo IV - Cronograma de Desembolso". O valor a ser
repassado nos anos seguintes correrA por conta dos recursos consignados nas
respectivas leis orgament&rias dos exercicios subsequentes.

PAR/kGRAFO SEGUNDO
O montante de R$ 5.577.947,00 (cinco milh6es, quinhentos e setenta e sere
mil, novecentos e quarenta e sete reais) que onerar& a rubrica
13.391.1214.5732.0000 no item 33.90.39-75 no exercfcio de 2021, ser•
repassado em 06 (seis) parcelas, na seguinte conformidade:

1 - 90% do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 5.020.152,30
(Cinco milhSes, vinte mil, cento e cinqLienta e dois reais e trinta centavos),
ser•o repassados atrav6s de 06 (seis) parcelas, conforme Anexo IV.

/
2- 10% do v•lor previsto no "caput", correspondentes a R$ 557.794,70

(quinhento•,'t cinq•Jenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e

/
2
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setenta centavos) ser•o repassados em 06 (seis) parcelas, conforme Anexo
IV, cujos valores varidveis ser•o determinados em fun•)&o da avalia£•o
trimestral da execu£&o contratual, conforme previsto no Anexo II - Piano de
Trabalho - Metas e Previs&o Or0amentaria.

3 - A avalia£•o da parte vari&vel ser• realizada trimestralmente pela Unidade
Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser
repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de
cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo II - Piano de Trabalho.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma.

S&o Paulo, •.-rde ....." •'; J•. •,,•/,.• ".,;, •• de 2020.

CONTRATANTE
Sdrgio S• Leit•o

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Assinado de forma digital
ANGELICA por ANGELICA POLICENO
POLICENO FABBRI:06541486867

FABBRI:06541486867 Dados: 2020.11.19
13:47:34 -03'00'

LUIZ ANTONIO
BERGAMO:0590
3542808

Assinado de forma digital
por LUIZ ANTONIO
BERGAMO:05903542808
Dados: 2020.11.19 13:48:09
-03'00'

CONTRATADA
Angelica Policeno Fabbri
Diretora Executiva

CONTRATADA
Luiz Antonio Bergamo
Diretor Administrativo - Financeiro

ASSOCIA(•,a,O CULTURAL DE APOIO AO MUSEU CASA DE PORTINARI

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome
RG:
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ANEXO T•CNICO I

ACAM - ASSOCIA•AO CULTURAL DE APOIO AO MUSEU DA
CASA PORTINARI

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

ANO: 2021

UGE: UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

CONTRATO DE GESTAO N° 05/2016
PERIODO: 01/07/2016 - 30/06/2021

Referente ao(s) MCP - MUSEU CASA DE
PORTINARI

MFL- MUSEU DE ESCULTURAS
"FELICIA LEIRNER"

MIV- MUSEU HISTORICO E
PEDAGOGICO "INDIA VANUIRE"
SISEM- SIS/TEMA ESTADUAL DE

MUSE•,
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ACAM PORTINARI - PT 2021

APRESENTA¢.•O

Em virtude da edic•o do Decreto n° 64.879, de 20 de marco de 2020, que
reconhece o estado de calamidade p•blica no Estado de S•o Paulo e do regime de
teletrabalho instituidona Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de
S•o Paulo, bem como o tempo necess•rio para a elabora•o do Termo de
Refer•ncia, para a realiza•o de Convoca•c•o P•blica por um lado, e pelo outro a
elabora•c•o do Piano de Trabalho condizente • chamada pt•blica, em comum acordo,
as partes atualmente envolvidas no processo, Secretaria e ACAM Portinari
deliberaram pela prorroga•o, por um periodo de 06 (seis) meses, do Contrato de
Gest•o n° 05/2016 - SC 67089/2016, por meio de Termo de Aditamento, referente

gest•o do Museu Casa de Portinari, em Brodowski; Museu Felicia Leirner e
Audit6rio Claudio Santoro, em Campos do Jord•o; Museu Hist6rico e Pedag6gico
India Vanufre, em Tup• e A•6es do SISEM -SP - Sistema Estadual de Museus do
Estado de S•o Paulo.
Nessa perspectiva, a ACAM Portinari prop6e o presente Piano de Trabalho,
contemplando o primeiro semestre de 2021, ou seja, os primeiro e segundo
trimestres do exercfcio para os museus e a•6es acima referidos, em conson•ncia •s
diretrizes da UPPM/SCEC para a •rea museol6gica paulista, objetivando a
preservac•o, pesquisa e difus•o do patrim6nio museol6gico e o fortalecimento das
institui•6es culturais em beneficio da sociedade e de seu desenvolvimento,
conforme defini•o vigente do ICOM - Conselho Internacional de Museus, visando,
ainda, a continuidade do trabalho que j• vem sendo realizado por esses museus,
para o SISEM- SP, a partir da previs•o inicial de recursos para o periodo em
questc•o e os impactos da pandemia de COVID 19, que nesse momento dificultam a
previs•o de urea retomada de a•6es nos moldes das din•micas institucionais de
antes desse evento global sem precedentes.
Ratificando o compromisso da Organiza•8o Socialcom uma Gestc•o Museol6gica
concebida e estruturada sob o entendimento que o papel dos museus na sociedade
vem mudando nas •ltimas d•cadas com um forte compromisso nas relac•6es
museu-sociedade , bem como sob o reconhecimento dos museus como lugares
estrat•gicos enquanto espa•os de m•ltiplos di•logos, inclus•o, debates e interac•o
social, que devem contribuir e potencializar pelas suas pr•ticas e politicas
institucionais com o desenvolvimento local, como desenvolvimento sustent•vel,
tanto no •mbito organizacional e institucional, como no territ6rio em que se
inserem.
Vale ressaltar e refor•ar que as estrat•gias de a•o adotadas e indicadas refletem
os entendimentos da Organiza•Eo Social tanto para as diretrizes da UPPM/SCEC,
quanto com o compromisso com o papel social dos museus em suas Iocalidades,
refletindo, tamb•m, a experi•ncia da ACAM Portinari com a gestEo dos museus
estaduais do interior de S•o Paulo e o acompanhamento e observa•o das s•ries
hist6ricas desses equipamentos.
E, assim, considerando-se, principalmente, compromissos com acessibilidade e
inclus•o, em suas v•rias acepc•6es, bern como o desenvolvimento sustent•vel sob a
6tica dos ODS - ONU, no conjunto de suas dimens6es: ambiental, cultural, social e
econ6mica, dentro das especificidades, potencialidades e limita•6es de cada museu
em seu respectivo contexto e no cumprimento de sua miss•o e objetivos.
Ainda, em sintonia e no •mbito da Politica Setorial Gest•o de Museus e
Sustentabilidade e do Piano Estrat•gico para a Gest•o susten•vel em Museus
(2020-2023) em constru•c•o colaborativa e capitaneada pelo SIS,EM/UPPM/SCEC.
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Como aspecto relevante e fore,as para os museus e perspectiva de gest•o e
trabalho os tr•s museus estaduais do interior estc•o devidamente Cadastrados no
CEM - SP - Cadastro Estadual de Museus, classificados no Nivel 2, ratificando a
import•ncia dos investimentos, profissionalizac•o e gestc•o museol6gica t•cnica e
operacional, resultado de urea trajet6ria de trabalho consistente e da parceria da
Secretaria corn a Organizac•o Social ACAM Portinari, permitindo dep, reender que
para o Museu Casa de Portinari, para o Museu Hist6rico e Pedag6gico India Vanuire
e para o Museu Felicia Leirner/Audit6rio Claudio Santoro as ac•Ses estruturantes
realizadas n•o s6 fortaleceram essas instituic•6es como as consolidaram como
refer•ncias em suas Iocalidades, regimes, estado e pals, contribuindo, assim, para o
fortalecimento da c•rea museol6gica e cultural no interior do estado e para a
descentralizac•c•o, a democratizac•o e o acesso aos bens e atividades culturais.
Vale dizer, a esse prop6sito, que os tr•s museus estc•o aptos e preparados para
atuag•o no cen•rio internacional, quer seja por parcerias ou por outros

mecanismos, jc• corn algumas possibi!idades prospectadas e iniciativas realizadas
pelo Museu Casa de Portinari e Museu India Vanuire.
As ac•es realizadas para o SISEM- SP, atendendo ao conjunto de seus diferentes
eixos de atuac•o, implementadas diretamente ou em parcerias corn diferentes
entes e profissionais da c•rea, nc•o s6 t•m contribufdo sobremaneira para a
implementac•c•o de politicas p6blicas da Secretaria - UPPM/SISEM-SP, que articulam
e fortalecem os museus paulistas e apoiam de forma direta e indireta os
profissionais da •rea, como tamb•m ajudam a reverberar no interior novos olhares
e atitudes aos museus e sua gestc•o pelo envolvimento e mobilizac•cfio de diferentes
profissionais e realidades, sendo possfvel a percepc•o do setor em movimentac•o
positiva e bem-vinda, como resposta ou resultado do desenvolvimento de vc•rias
ac•6es, com destaque para o Site, espac•o referencial e de encontro, congregando

profissionais e instituic•6es, inclusive, de outros estados, com recordes nas m•tricas,
no ano de 2019 o n6mero de sess•es abertas foi de 645.334 visualizac•es de
pc•gina o que correspondeu a 132,8% a mais do que o indice total do ano anterior,

cujos n0meros aferidos corroboram a importc•ncia dessa ac•o.
Tamb•m, merece destaque o CEM - SP, Cadastro Estadual de Museus, importante

estrat•gia de politica p0blica, que tem por principal objetivo sistematizar

informac•6es sobre as condic•es t•cnicas dos museus paulistas e os ajudar nos seus
processos de qualificac•c•o e interlocuc•o corn 6rgc•os e diferentes segmentos da
sociedade, notadamente em suas pr6prias Iocalidades.
Recentemente, os Pianos Museol6gicos/Planejamentos Estrat•gicos dos museus
estaduais do interior passaram por revis6es e atualizac•es, pressupostos de

documentos dessa natureza, bern como, por ajustes, em atendimento a Parecer

T•cnico da Unidade Gestora, no sentido de amparar e subsidiar a gest•o desses
equipamentos, de forma a garantir o cumprimento de suas respectivas missies,

bem como de seus respectivos Pianos de Trabalho.
Ainda, sob a premissa que os museus, enquanto bens culturais n•o podem jamais

estar isolados e descolados de seus contextos territoriais e comunitc•rios, a gestc•o

buscarc• a ampliac•o de di•logos e escutas com a comunidade local dos museus e
corn diferentes perfis de p6blicos e parceiros, sempre buscando formas de

participac•c•o efetiva destes, tendo por principal estrat•gia a constituic•c•o de
comiss6es e comit•s, fortalecendo tamb•m esses processos internamente.
Os impactos da pandemia de Covid 19 trouxeram novos desafios aos j• tantos

presentes no cotidiano e no universo dos museus. Se, por um lado os museus solo,

em sua ess•ncia, instituic•es voltadas para experi•ncias presenciais, para encontro

de pessoas, experi•ncias de sentidos e afetivas; por outro, a preservag•o das vidas

imp•e distanciamento social e paralisac•6es temporc•r,ias de/•isitac•o p6blica e
suspensc•o de atividades para diferentes p6blicos, tambem f,oynecess•rio construir,
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passo a passo, um caminho que pudesse n•o s6 significar alguma forma de
contato, ainda que remoto, bem como mostrar a relev•ncia dos conte6dos gerados
pelos museus e despertar nos p6blicos e, nos nSo p6blicos, interesse pelos museus
e em visitc•-Ios quando da retomada de suas atividades.
Nesse sentido, a criaq•o do #CulturaEmCasa foi muito importante e impulsionou
uma s•rie de atividades, antes n•o praticadas pelos museus, ou praticadas de
forma parcial.
A prop6sito dessas experi•ncias, tornou-se claro que ainda havia muito a ser
explorado no ambiente virtual, n•o apenas do ponto de vista de comunicaq•o
institucional, at• entc•o, principal foco, nesse sentido para o Piano de Trabalho, a
partir dessa experi•ncia inicial, buscou-se adequar, como Metas Virtuais,
conte6dos de muitos programas e de forma transversal entre as equipes gerar
conte6dos para continuarem a ser disponibilizados no ambiente virtual, conforme
as possibilidades dos museus para essa frente, buscando ampliar e diversificar o
olhar das equipes, fortalecendo as demandas, respostas e interesse dos p6blicos
para esse tipo de atividades dos museus.
Outro aspecto, ser• a incorporaq•o dos p6blicos atendidos pelas aqSes no ambiente
virtual que at• ent•o n•o eram computados, que passar•o a ser considerados como
participac•o ou visualizaq•o, a depender do perfil da atividade, em conson•ncia •s
diretrizes da Unidade Gestora e da Unidade de Monitoramento.
Ainda, o cen•rio da pandemia n•o permite •s instituiqSes museol6gicas no presente
momento antever como ser•o as relaq6es com os p6blicos, o que ser• possivel ou
n•o ser realizaq•o a curto, m•dio e Iongo prazos, resultando numa proposta de
trabalho b•sica.
Tamb•m, as consequ•ncias da pandemia atingiram diretamente o cen•rio
econ6mico, que jc• vinha em retrac•o nos 6ltimos anos e agravando-se de forma
geral, permitindo a realizaqc•o de aqSes imprescindiveis ao funcionamento dos
museus e ac•Ses do SISEM - SP, impossibilitando novas atividades e avanc•os que
poderiam colocar os museus em patamares mais elevados.
Para tanto, haverc• um esforqo da Organizaq•o Social para a complementaq•o e
gera•o de receitas complementares, corn estabelecimento de Piano de
Desenvolvimento Institucional e Piano de Mobilizaq•o de Recursos.
Vale ressaltar, sob esse aspecto, que a ACAM Portinari aprova projetos em Leis de
Incentivo, nas esferas estadual e federal, bem como participa de Editais e faz busca
continua por patrocinios e parcerias para apoio em diferentes a•es e execu•c•o do
Piano de Trabalho.
Ainda, sobre esse aspecto, a Organizac•o Social atuarc• fortemente para a
visibilidade p•blica dos museus, para a comunica•o de seus acervos, justificando a
necessidade dos servic•os propostos, considerando-se que os museus Iocalizam-se
no interior do estado, em diversas e distantes regimes umas das outras, estando,
tamb•m distantes da capital e dos veiculos de comunica•o que ali atuam, para
tanto, necessitando de a•es especificas que gerem visibilidade e intera•o corn o
p•blico nas diferentes Iocalidades, principalmente, por meios digitais que precisam
ser acompanhados o tempo todo. Nessa perspectiva, tamb•m est•o inseridas as
a•es do SISEM, que devem ser comunicadas em todo o interior e litoral do estado
e requerem dedicac•o exclusiva em seu conjunto.
Como os museus t•m muitos prop6sitos e demandas nos v•rios Programas e
Rotinas do Piano de Trabalho, o mesmo se pode dizer das Ac•Ses do SISEM, que
dependem diretamente de recursos financeiros e composic•o de parcerias, a
estrat•gia adotada foi a alocac•o dessas a•;•es nas Metas Condicionadas.
Para o presente Piano de Trabalho permanecer• a •nfase nas cole•6es como fonte
de gerac•o de conhecimento e produc•o de conte•do a part i•, de pesquisas e
interpreta•6es de diferentes naturezas, por profissionais das p,•rias institui•6es e
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por especialistas externos, articulados pelos Centros de Pesquisa e Refer•ncia nos
tr•s museus, que passaram por adequa•6es e reestrutura•o objetivando ampliar
as suas a•es.
As atuais condic•6es or•ament•rias permitir•o manter a salvaguarda das cole•6es
com ac•6es primordiais de Seguran•a e Conserva•8o Preventiva.
Tamb•m, ficar•o asseguradas, no presente Piano de Trabalho, as a•6es bc•sicas de
zeladoria, conserva•o preventiva e seguranc•a das edifica•6es.
Dever•o permanecer asseguradas as atividades fundamentais de comunica•o
museol6gica, por meio da manutenc•o das exposic•es de Ionga durac•o e virtuais
nos tr•s museus, entretanto, a realizac•o de exposi•6es tempor•rias estar•o
condicionadas • complementa•o de recursos ao orc•amento ou ao estabelecimento
de parcerias.
Tamb•m, serc•o continuadas, com as devidas adequa•6es advindas do orc•amento e
do cen•rio p6s-pandemia as a•Ses educativas para diferentes p•blicos, bern como
permanecer• a diversificada programa•o cultural.
Ser•o feitos esforc•os para a manuten•o de a•6es extramuros nos tr•s museus,
corn destaque para o Projeto "Caminhos de Portinari" no Museu Casa de Portinari.
J• para o Museu Hist6rico e Pedag6gico India Vanufre estar•o sendo consideradas
as a•6es indigenas, notadamente o Projeto Identidade visando fortalecer o di•logo,
a presenc•a e a participac•o remunerada dos indigenas nas atividades do museu,
ainda corn a colabora•o com os processos museol6gicos e a•es de identidade
cultural das comunidades indigenas com as quais o museu vem atuando.
Para o Museu Felicia Leirner/Audit6rio Claudio Santoro a previs•o • a continuidade
e aprofundamento das a•es integradas entre artes visuais, m•sica e meio
ambiente, com •nfase ao fortalecimento do Centro de Pesquisa e Refer•ncia,
somados os esfor•os para a composic•o de novas parcerias que ampliem a grade
de programa•c•o do Audit6rio Claudio Santoro.
Em que pesem os esfor•os da Organizac•o Social, ainda seguirSo pendentes, por
uma s•rie de fatores internos e externos • Gest•o, algumas quest•es importantes
para os tr•s museus, principalmente, no tocante ao espa•o f[sico, fator limitador de

a•6es e desenvolvimento, muitas vezes, como o Piano Diretor do Espa•o no Museu
Fel[cia Leirner/Audit6rio Claudio Santoro, que envolve melhorias, ac•6es de
infraestrutura, como estacionamento, a perfei•oarnento de medidas de
acessibilidade implantadas para cadeirantes, idosos e pessoas com mobilidade
reduzida, reforma de AIojamentos, para citar algumas.
No Museu Casa de Portinari, a construc•o de anexos em •rea a ser liberada pelo
IPHAN, que apesar de muitos esfor•os da ACAM Portinari n•o se definiu at• o
presente momento, que tamb•m envolve projetos de ocupa•o e a construc•o
propriamente dita, que poderia viabilizar, entre outras coisas, a realizac•o de
exposi•es tempor•rias corn acervos de outras institui•es ou coleuses particulares
e a realiza•o do Projeto "Galeria Virtual", para apresentac•o do conjunto da obra
do pintor Candido Portinari.
Para o Museu India Vanuire, a quest•o da incorpora•o do Solar Souza Le•o e de
anexo para a disponibiliza•o efetiva das coleuses arquivisticas, cujo processo
envolve v•rias etapas e a realizac•c•o de Exposi•6es Temporc•rias da pr6pria cole•o
e em parceria corn terceiros.
Como principal apoiadora do SISEM - SP, manter• Programa Especifico, bern como
a equipe de t•cnicos especialmente constituida e voltada para atuar nessas ac•es,
visando contemplar o conjunto dos eixos de atua•o do Sistema, corn •nfase
manuten•o do Site/Portal, do CEM - Cadastro Estadual de Museus, a Organiza•o
Social se debru•ar• na fase preparat6ria para o EPM-Itinerante, previsto para ser
realizado nas 06 macrorregi6es estabelecidas pelo SISEM_SP, que ser• alocado em
METAS CONDICIONADAS, uma vez que sua realiza•c•o depende d• v•rios fatores,
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entre os quais o cen•rio p6s-pandemia e recursos financeiros disponiveis. Bem
como, a realizac•cfio de exposic•Ses selecionadas em Edital especialmente para essa
finalidade.
Um aspecto relevante a ser observado no presente Piano de Trabalho ser• a
continua responsabilidade da Gestcfio no tocante a Recursos Humanos, quer pela
execuq•5o de politica de recursos humanos que valoriza o colaborador e os
compromissos e responsabilidades legais das relaq6es formais de trabalho, como
pela correta execu(•o do Manual de Recursos Humanos e Piano de Cargos e
Sal•rios, impessoalidade, mantendo um quadro minimo necesscSrio para o
funcionamento dos museus, notadamente de suas ag6es finalisticas e das aq6es
para o SISEM - SP.
Ser•o mantidos e fortalecidos aq6es e processos de Gest•5o e Governanqa que
consolidem compromissos e observ•ncia dos principios de qualidade, efic•cia,
efici@ncia, transpar@ncia e economicidade na aplicac•o de recursos p6blicos e de
outra natureza, valores @ticos e zelo pelo Programa de Integridade e Compliance
vigente na ACAM Portinari.
Os impactos da pandemia, tanto do ponto de vista de orqamento, como de
paralisac•o e/ou suspenscfio de atividades wSo requerer tempo e esforc•os para
recuperaq•o e retomada, ncfio sendo possivel, nesse momento, se afirmar que ncfio
ser•o necess•Srios ajustes e adequac•6es no planejamento de trabalho para os
museus estaduais do interior e aq6es do SISEM-SP, pois permanecer•o, ainda,
desafios em rela(•o • presenc•a de p6blico, notadamente p6blicos escolares e
terceira idade.
Inclusive, no tocante ao atributo de mensura(•5o num@rica das ac•6es que envolvem

a presenc•a de pSblico, em decorr•ncia dessa situac•cfio a estrat@gia foi a adoc•o de
Dado Extra.
Outrossim, haver• muito esforqo para, se as condic•6es de preservac•fio de vidas e
sa6de permitirem,trazer o p6blico de volta aos museus, com destaque para os
jovens e comunidades Iocais que podem beneficiar-se diretamente das ac•Ses
oferecidas.

OBJETIVO GERAL

Administrar, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa pot meio

da Unidade de Preservaqcfio do Patrim6nio Museol6gico as seguintes unidades:
Museu Casa de Portinari, em Brodowski; o Museu Hist6rico e Pedag6gico India
Vanuire, em Tup•; o Museu de Esculturas Felicia Leirner/Audit6rio Claudio Santoro
e as aq6es do SISEM-SP, garantindo a preservac•o, pesquisa e divulgac•o de seu
patrim6nio cultura material e imaterial, e o cumprimento de sua miss•o
institucional, e atuar intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de
Museus - SISEM-SP, em estreita conson•ncia corn a politica museol6gica e corn as
diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SECEC.

VIABILIZA•AO FINANCEIRA

SEo fontes de recursos para a viabiliza(•o financeira deste Piano de Trabalho:
¯ Transfer•ncia de recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Organizac•cfio Social;
¯ Receitas provenientes de: a) gerac•o de receita por parte /cl• Organizac•o

Social atrav@s de serviqos previamente autorizados pela Secret•na de Cultura e
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Economia Criativa, b) exploraq•o de serviqos de livraria, Ioja, caf• e afins em
conformidade com o Termo de Permisscfio de Uso (Anexo V do Contrato de Gest•o);
c) outras receitas auferidas pela cess•5o remunerada de uso de seus espaqos fisicos,
quando autorizada pela Secretaria; d) rendas diversas, inclusive da venda ou
cessc•o de seus produtos, tais como direitos autorais e conexos; e) doac•Ses,
legados e contribuiq•es de pessoas ffsicas e de entidades nacionais e estrangeiras,
¯ Gera(•o de recursos pela Organiza(•fio Social por meio de obtenc•c•o de
patrocinio a projetos incentivados pelas leis de renSncia fiscal e captaq•o de
recursos advindos de projetos aprovados em editais de fomento e fundos setoriais
p5blicos;
¯ Rendimentos de aplica(•es de ativos financeiros.

Todos os recursos integrantes da viabilizaqcfiO do Piano de Trabalho sercfio
devidamente demonstrados na presta(•o de contas, e os documentos fiscais
correspondentes estarcfiO disponiveis em qualquer tempo para fiscalizaq•o dos
6rg•os pSblicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

OPERACIONALIZACAO
De acordo corn a politica de museus do Estado de Scfio Paulo, as finalidades que
traduzem a razcfiO de existir dos museus s•o organizadas atrav•s de um conjunto
de programas de trabalho, que expressam as aqSes finalisticas a serem executadas
(de preserva(•o, pesquisa e divulgaq•o do patrim6nio museol6gico, visando
contribuir para a educac•cfio, identidade, cidadania e fruiqcfio cultural) e as atividades
de gestcfio e de cfreas-meio, para viabilizc•-Ias. Para materializar o desenvolvimento
desses programas, a operacionalizaqcfiO deste Piano de Trabalho envolve a execuq•o
de metas t•cnicas e administrativas, a realizac•5o de rotinas t•cnicas e o
cumprimento de obrigaqSes contratuais e gerenciais. As ac•Ses a seguir descritas
ser•o realizadas nos pr6prios museus e por meio da articula(•o e apoio a outros
museus do Estado e •s aqSes de preserva(•c•o e difus•o do patrim6nio museol6gico
em todo o territ6rio paulista.
No primeiro semestre de 2021, o Museu Casa de Portinari continuar• aberto ao
p•blico de janeiro a junho, exceto •s segundas-feiras, exceto no dia 01/01, sendo
regular nos demais dias, de terqa-feira a domingo das 9h •s 18h. As segundas-
feiras serEo dedicadas a servi(•os internos. A depender do cen•rio p6s-pandemia,
uma vez na semana, visando ampliar o acesso, o hor•Srio de funcionamento ser•
estendido at• •s 20h.
A entrada ao Museu Casa de Portinari • gratuita para todos os visitantes, com
possibilidade de pagamento volunt•Srio de valor livre.
Tamb•m, no primeiro semestre de2021, o Museu Hist6rico e Pedag6gico India
Vanuire continuar• aberto ao p6blico de janeiro a junho, exceto •s segundas-feiras
e no dia 01/01, sendo regular nos demais dias, de terqa-feira a domingo das 9h &s
17h. As segundas-feiras ser•5o dedicadas a servic•os internos. A depender do cen•rio
p6s-pandemia, uma vez na semana, visando ampliar o acesso, o hor•rio de
funcionamento ser• estendido at• &s 2Oh.
A entrada ao Museu Hist6rico e Pedag6gico India Vanuire • gratuita para todos os
visitantes, corn possibilidade de pagamento volunt•rio de valor livre.
Ainda, no primeiro semestre de2021, o Museu Felicia Leirner e Audit6rio Claudio
Santoro continuar•o abertos ao p•blico de janeiro a junho, exceto •s segundas-
feiras e no dia 01/01, sendo regular nos demais dias, de terc•a-feira a domingo das
9h &s 18h, com previs•o de abertura noturna conformepcalend•rio de
apresentaqSes artisticas. As segundas-feiras ser•5o dedicadas a se•os internos.
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Considerando os desafios orqament•Srios da atual conjuntura, foi acordada com a
Unidade Gestora, a cobranc•a de ingresso no Museu Felicia Leirner/Audit6rio Claudio
Santoro para turistas, no esforc•o de aumentar a captac•cfiO de recursos operacionais
que permitam incrementar as receitas de maneira a atender as expectativas do
Contrato de Gest•5o vigente. O ingresso ao museu/Audit6rio ser• pago com a
pr•tica de valores que viabilizem a entrada dos interessados, cujo ingresso, no
valor de R$ 10,00, tamb•m darc• direito • •rea de estacionamento dos
equipamentos; aos Domingos a entrada ser• livre e para os demais dias serc•o
observadas as gratuidades definidas pela Unidade Gestora, pela legislaqcfio vigente,
ainda a meia entrada e a gratuidade para o cidad•5o jordanense.
Apresentamos, a seguir, o quadro de metas do museu e o quadro de rotinas e
obrigac•6es que nortear•5o o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos
especificos previstos no Contrato de GestcfiO e neste Piano de Trabalho. O
desenvolvimento e o registro das aq6es ser•o feitos de maneira a facilitar seu
acompanhamento e avaliaq•5o por parte da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, dos demais 6rg•os fiscalizadores do Estado de S•o Paulo e da sociedade
em geral.
Ser•o apresentados relat6rios trimestrais das realizac•6es, onde as metas ncfio
atingidas sercfiO justificadas e onde as metas superadas serc•o comentadas, quando
superiores a 20% do previsto. Dever•o ser justificadas as metas quando forem
inferiores a 80% do previsto para o periodo, lembrando que a somat6ria dos
resultados trimestrais dever•5 viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.
A polftica de exposic•6es e programa(•o cultural ser• acordada entre a Organizac•cfiO
Social e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio de sua Unidade
Gestora, a partir da apresentaqcfiO do Anexo "Proposta de Politica de Exposic•6es e
Programaqcfio Cultural que determinar• o foco e as diretrizes das mostras e
atividades propostas. Essa polftica serc• a base da selec•cfiO das exposiq6es e
programaqcfiO cultural a serem anualmente realizadas no Museu, explicitadas no
Anexo "Descritivo Resumido das Exposiq6es e Programaq•o Cultural".
Todas as ac•6es j• definidas para o pr6ximo exercfcio dever•o constar do presente
Piano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas t•cnicas ou metas
condicionadas • captaq•o de recursos). As exposiq6es previstas dever•o ser
detalhadas at• o trimestre anterior • sua realizaqcfiO, para aprovaq•5o da Secretaria.
Caso isso n•5o ocorra, a Unidade Gestora deve ser formalmente comunicada e, em
comum acordo com a OrganizaqcfiO Social, dever• ser pactuado novo prazo para a
entrega do detalhamento. Outras programaq6es que surjam no decorrer do ano e
ncfio constem previamente do Piano de Trabalho dever•o ser comunicadas
Secretaria com pelo menos 15 (quinze) dias de anteced•ncia, sempre que possfvel,
ou logo que a agenda seja definida. Caso alguma Organizac•o Social realize, em
equipamento do Estado sob sua gestc•o, atividade de programac•o que ncfiO esteja
de acordo com a politica aprovad•'pela Secretaria, estar• sujeita •s penalidades
cab•veis, incluindo

notificac•!.
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ANEXO TECNICO I - ESTRATEGIAS DE

1. PROGRAMA DE GEST•.O
GOVERNAN(;A

EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, efici•ncia,

efic•cia, transpar•ncia e economicidade, garantindo a preservac•o e
comunicac•o de seus acervos culturais em estreita conson•ncia com a
pol{tica museol6gica e com as diretrizes da SCEC. Este Programa contempla

ac•es em cinco eixos principals:

Eixo 1 - Piano Museol6gico e Planejamento Estratbgico: estrutura•o
de planejamento estrat•gico de ac•6es vi•vel ao posicionamento efetivo da
vocac•o do museu frente ao seu amplo e diversificado conjunto de
atividades. O desenvolvimento ou atualizac•o do Piano Museol6gico de
acordo com as diretrizes estabelecidas pela SCEC, e com o alinhamento
Politica de Acervo, documentos norteadores que produzem definic•6es que
ultrapassam os limites de um Contrato de Gest•o, deve contemplar a
interlocu(•o com as diversas inst•ncias internas e externas • Organiza(•o
Social (equipes e Conselhos de Administra•o, Conselhos de Orienta(•o,
UPPM/SCEC, Comiss•o de Avalia(•o).

Eixo 2 - Gest•o administrativa e financeira: envolve a execu•o de uma
s•rie de acj•es relacionadas • gest•o e custeio de recursos humanos,
servicjos e demais despesas para o gerenciamento do museu (tais como
•gua, luz, telefone, impostos e material de consumo), bem como a
realizac;•o de compras e contratac•6es, de atividades organizacionais, de
prestac•o de contas, manutenc;•o do equilibrio financeiro e gest•o
arquivistica do museu.

Eixo 3 - Financiamento e Fomento: prev• a elaborac;•o e o
desenvolvimento de estrat•gias para ampliacj•o e diversifica(;•o das fontes
de recursos, sobretudo financeiros, para as atividades do museu, incluindo
elabora•:•o e gest(•o de projetos de capta•o de recursos incentivados e n•o
incentivados, junto a pessoas fisicas e jur{dicas. Este eixo deve estar
atrelado ao Programa de Comunica•:•o e Desenvolvimento Institucional para
potencializar as entradas de recursos oriundas das receitas previstas no
Contrato de Gest•o (tais como cess•o onerosa de espa(;o, bilheteria, cafes,
Iojas e afins e Comit• de Patronos) e outras receitas de capta(;•o, sempre
visando ao menor custo para o usu•rio final (pOblico do museu) e ao
incremento dos recursos repassados pelo Estado, de modo a viabilizar mais
e melhores servic•os culturais para a populac;•o. Neste eixo, • importante
ressaltar o papel do Conselho de Administracj•o da Organiza(;•o Social na
forma(;•o e manutenc•o de uma rede ativa de relacionamentos corporativos,
visando aos bons resultados de diversifica(;•o de fontes de recursos,
forma•o de parcerias e captac•o de patrocinio.

Eixo 4 - Mobiliza(;•o e/ou diversifica(;•o e/ou fideliza(;•o de pOblico:
Elaborac•o de pesquisas e an•lises para verificar a cap•cidade m•xima de
atendimento do museu e desenvolver estrat@gias envo,•endo todas as •reas
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t•cnicas e administrativas para viabilizar a amplia•o e/ou diversifica•o
e/ou fidelizac•o do p•blico da Institui•o.

Eixo 5 - Monitoramento e Avalia•o de Resultados: Indica•o de
estrat•gias internas para monitoramento de suas realizac•es e da
implantac•o do Piano Museol6gico e dernais documentos norteadores, bem
como para a avalia•o dos resultados alcan•ados, incluindo a realiza•o de
pesquisas que apontem o perfil e a satisfa•o do p•blico corn as exposic•6es,
programa•o cultural e educativa e servic•os oferecidos pelo museu, alum de
indicar novos possiveis caminhos de a•o.

ZI) ESTRATI•GIA DE A•:.•,O:

Eixo 1 - Piano Museol6gico e Planejamento Estrat•gico:
Para esse Eixo do Programa de Gest•o Executiva, a ACAM Portinari recentemente
realizou a revis•o/atualizac•c•o dos Pianos Museol6gicos do MCP, do MIV e do
MFL/ACS, inclusive, atendendo algumas quest•es pontuadas em parecer da
Unidade Gestora sobre os referidos documentos.
A revis•o/atualiza•o dos pianos, teve como orienta•c•o a estrutura de documento
explicitada no Decreto N° 8.124, de 17 de outubro de 2013, que regulamenta
dispositivos da Lei n° 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto de
Museus, sendo que a ACAM Portinari permanecer• promovendo interlocu•o com
as diversas inst•ncias internas e externas afeitas aos museus, incluindo equipes,
Conselho de Administra•o da Organiza•o Social, UPPM/SCEC, representantes das
municipalidades e comunidades Iocais, usu•rios constantes dos equipamentos,
institui•6es de ensino e pesquisadores das •reas de conhecimento trazidas pelos
v•rios acervos, de museologia e dos temas correlatos aos museus.
Ainda, na revis•o/atualizac•o dos pianos, os tr•s aspectos indissoci•veis de
preserva•o, pesquisa e comunica•o da gest•o museol6gica foram contemplados
nos programas dos museus e em suas decorrentes atividades.
A partir dos Pianos Museol6gicos foram elaborados Planejamentos Estrat•gicos de
A•es/Plano de Desenvolvimento Institucional para viabilizar o posicionamento da
voca•o de cada museu, conforme estiver explicitado em cada piano.
Atendendo • Politica da Unidade de Preserva•o do Patrim6nio Museol6gico/ SCEC,
os Pianos Museol6gicos e os Planejamentos Estrat•gicos irc•o, respectivamente,
estabelecer e implementar, no •mbito do Prograrna de Gest•o Executiva e, quando
pertinente, de outros Programas:
- Inst•ncias participativas da sociedade civil nos processos museol6gicos de
pesquisa e comunica•o e na programac•o cultural dos museus, incluindo a
participa•o de grupos indigenas do oeste paulista, no caso do Museu India
Vanuire;
- Atividades continuadas de integra•o corn os moradores do entorno dos museus;
- Atividades continuadas de forma•o de pessoas para trabalho;
- Processos sistem•ticos de avalia•Eo corn o p•blico interno quanto ao desempenho
das institui•6es;
- Processos sistem•ticos de avalia•Eo com o p•blico externo quanto ao grau de
satisfa•c•o com as atividades desenvolvidas.
A Organiza•o Social atuar• no sentido da constituic•o dos Conselhos de
Orienta•o Artistica e Cultural, visando a maior participa•o, representa•o e
integra•o de segmentos e profissionais nas definitives das linhas•de a•o dos
museus, bern como o aprimoramento dos processos de Governan•a. J
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Dever•o ser observadas ferramentas de gestEo que fortalec•am a gestEo transversal
nas instituic•Ses, pr•tica atualmente presente na execuc•c•O dos diversos programas
finalfsticos desenvolvidos nos museus; tamb•m, haver• um esforc•o na ampliac•c•o
do di•logo corn instituic•6es afins objetivando conhecer a adoc•c•O de boas e
consolidadas pr•ticas e celebrac•c•O de possfveis parcerias que contribuam para a
qualificac•c•o dos processos de trabalho nos museus e nas ac•Ses de apoio ao SISEM.
O Centro de Refer•ncia Kaingang e dos Povos Indfgenas do Oeste Paulista dever•
ter um tratamento espec[fico e pr6prio no Planejamento Estrat•gico do Museu India
Vanuire, o mesmo acontecendo no Piano de Comunicac•c•o, por atividades descritas
no Programa de Acervo. Ainda, ter• continuidade a reestruturac•o do Centro de
Refer•ncia do Museu Casa de Portinari visando fortalecer e ampliar as suas ac•6es e
sua visibilidade, da mesma forma corn o Centro de Pesquisa e Refer•ncia do Museu
Felicia Leirner em andamento.
Ainda, a ACAM Portinari entende que no alinhamento dos museus corn suas
respectivas vocac•6es e o seu fortalecimento nos cenc•rios regionais, estadual e
nacional uma importante estrat•gia ser• a realizac•c•o de Encontros Tem•ticos, a
exemplo do criado Encontro Paulista Quest6es Ind[genas e Museus para o Museu
India Vanuire, est•o previstos, inicialmente, um encontro paulista de museus casas
de artistas, com o nome a ser definido, para realizac•c•o no Museu Casa de Portinari
e a m•dio prazo um encontro sobre museus de arte e patrim6nio ambiental
integrados para ser realizado pelo Museu Feficia Leirner, atendendo ainda,
recomendac•o de fortalecimento das ac•Ses em rede nos museus estaduais e apoio
•s estrat•gias do SISEM para articulac•c•O dos museus paulistas. Cuja realizac•o
depender• de condic•6es orc•ament•rias e cen•rio p6s-pandemia.
Paralelamente, essas ac•6es ser•o complementadas por estudos e ac•6es para
ampliac•c•o e diversificac•o de pGblico pontuadas nos Pianos de Comunicac•c•o
institucionais de cada museu.
A Organizac•c•O Social continuarc• atuando no desenvolvimento sustentc•vel sob a
6tica dos ODS - ONU em suas dimens6es ambiental, cultural, social e econ6mica,
numa pr•tica de gestc•o transversal perpassando as diferentes ac•6es dos museus
dentro de suas especificidades, potencialidades e limitac•6es. Observando, ainda, a
Politica Setorial Gest•o de Museus e Sustentabilidade e do Piano Estrat•gico para a
Gest•o Sustentc•vel em Museus (2020-2023) em construc•c•O participativa,
capitaneada pela UPPM/Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Eixo 2 - Gest•o administrativa e financeira:
A busca constante por uma gest•o pautada sob os principios da efici•ncia, efic•cia,
transpar•ncia, qualidade e economicidade para os museus estaduais do interior e
ac;•es de apoio ao SISEM ser• mantida corno um dos principais comprornissos da
Organizac;•o Social para o periodo do Aditamento do Contrato de Gest•o para o
primeiro semestre de 2021.
Nesse sentido serEo executadas rotinas e obrigacj•es contratuais, bem como ser•
executada a Politica de Recursos Humanos, corn prop6sito de revisc•o e atualizac;Eo,
sempre que necess;•rio, rnantendo as equipes corn contratos formals de trabalho e
beneficios, valorizando os colaboradores e buscando sernpre que possivel a sua
capacitac;Eo cont[nua, por meio de parLicipa•o em cursos, eventos da •rea,
realizac;•o de visitas t•cnicas e est•gios em instituic;6es afins e parceiras. Dever•o
ser garantidas as realizac•es de servic•os e despesas inerentes ao gerenciarnento
dos museus, mantendo em dia os pagarnentos das contas pL•blicas.
A realizac•o das cornpras e contratac•6es de servicjos dever• atender aos Manuals
da Organizac;•o Social e • legisla(•o vigente de transpa/•ncia de modo a garantir a
correta aplicac•o dos recursos p•blicos, atuando /sdb os princ{pios de •tica e
responsabilidade social.

/•. 12
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A ACAM Portinari fortalecer• o Programa de Integridade e Compliance da
Organiza•o Social, bern como far• uma busca contfnua para aperfei•oamento da
Governan•a institucional.
A Organiza•o Social dever• manter o equilibrio financeiro, aperfei•oar• os fluxos e
os processos de acompanhamento da aplica•o dos recursos por meio de
programas de gest•o financeira integrada e promover• a gest•o arquivfstica nos
museus segundo o CADA e demais recomenda•6es vigentes.

Eixo 3 - Financiamento e Fomento:
Como principal estrat•gia para a diversificac•o das fontes de recursos em busca
da sustentabilidade institucional, bem como para contribuir para o fortalecimento
da presenc•a institucional da ACAM Portinari e dos museus estaduais do interior a
ela vinculados foi desenvolvido o Piano de Desenvolvimento Institucional - PDI

/Piano de mobilizac•o de Recursos, que engloba um conjunto de ac•Ses j•
implementadas e a serem implantadas, algumas das quais ser•o a seguir
apresentadas.
A Organizac•o Social atuar• no sentido de diversificar as fontes de recursos
financeiros para viabilizac•o do Contrato de Gest•o, far• a gest•o de espac•os direta
ou indiretamente de acordo corn a legislac•o vigente para venda de produtos
relacionados aos museus, bem como para Ioja, livraria, caf• e afins para
atendimento do p•blico dos museus, tamb•m corn a cess•o onerosa de espac•o,
revertendo os recursos gerados para o cumprimento das ac•6es do Piano de
Trabalho. Est• prevista a implementac•o da Ioja do Museu India Vanuire, com a

realizac•o da sua vers•o virtual, a depender das condic•6es financeiras e do cen•rio
p6s-pandemia, visando ampliar as possibilidades de atendimento de pL•blicos de
diferentes Iocalidades, o fortalecimento da imagem institucional, ainda, ampliando a
visibilidade e o relacionamento dos museus com diversos p•blicos, bem como
promovendo a ampliac•o do escopo de servic•os oferecidos.
Ainda, de forma especifica o Museu India Vanuire realizar• esforc•os para apoiar e
fortalecer as comunidades indigenas na produc•o, circulac•o e comercializac•o do
artesanato produzido nas Terras Indigenas parceiras do museu, uma das fontes de
gerac•o de renda dos grupos indigenas e da disseminac•o de sua cultura, bern
como ampliando a sua participac•o nas atividades desenvolvidas pelo museu,
fortalecendo e apoiando ainda a economia solid•ria, a depender de recursos e do
cen•rio p6s-pandemia.
Visando fortalecer e ampliar as possibilidades de captac•o de recursos para
complementac•o de receitas para realizac•o das ac•es ser•o elaborados projetos

para editais e leis de incentivo, bern como ser•o elaboradas ac•es de
desenvolvimento institucional e captac•o de recursos objetivando o cumprimento
integral das metas previstas, nesse sentido, urea ac•o importante ser• o
acompanhamento da divulgac•o de Editais, pL•blicos e privados para a inscric•o de
projetos que as atendam, alinhados •s ac•es propostas para os museus em seus
diferentes programas.
Dentre as ac•6es previstas est•o o fortalecimento de parcerias para cess•o onerosa
de espac•o para atividades corporativas e a continuidade e ampliac•o do Programa

de S6cios para os tr•s museus de forma a criar receitas oriundas de doac•6es de
pessoas fisicas e juridicas; ainda, a ampliac•o e divulgac•o dos servic•os de apoio

aos visitantes, notadamente a Iojas e caf•, no caso do Museu Felicia Leirner e
Audit6rio Claudio Santoro.
Tamb•m, a ACAM Portinari ir• atuar fortemente, por meio das a•es dos Pianos de

Comunica•o Institucional dos museus para o fortalecimento e estabelecimento de
parcerias corn entes p•blicos e privados, para •f•ortalecimento dos museus
enquanto equipamentos culturais de qualidade e rele,yEncia.
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Com o objetivo de mobilizar esforc;os para capta•o de recursos serEo compostas
parcerias com profissionais e empresas especializadas, bern como serc•o
intensificadas visitas • Empresas e Associa•6es Comerciais e Industriais, entre
outras para a realizacj•o de campanhas de fomento e orienta•o para
esclarecimento sobre mecanismos legais de incentivo/rent•ncia fiscal visando
fomentar a cultura do patrocfnio pelo setor em suas diversas frentes.

Eixo 4 - Mobiliza•Eo e/ou diversifica(;•o e/ou fideliza•o de p•blico:

A Organizacj•o Social desenvolver• ac•6es especificas de Comunicac;•o tendo em
vista o aumento, a diversificac;c•o e a fidelizac;c•o dos diferentes perfis de p•blico dos
museus, bern como para as ac;6es de apoio ao SISEM- SP, nesse sentido os Pianos
de Comunica•c•O Institucional ser•o revisados e atualizados, com alguns focos
especificos como no caso do Centro de Refer•ncia Kaingang e dos Povos Indigenas
do Oeste Paulista e nas mfdias/redes sociais como ferramentas imprescindiveis para
o fortalecimento e relacionamento dos museus com seus diversos p•blicos. Ainda,
buscando a identificac;•o dos n•o-pt•blicos dos museus, no sentido de estudar
possibilidade de traz•-Ios para os museus.
A elabora•o de uma programac;•o diversificada e a inser•o dos museus no
calend•rio cultural da •rea museol6gica tamb•m ser•o importantes estrat•gias para
o aumento do pt•blico e a qualidade da experi•ncia de visita e utilizac•c•o dos
servk;os oferecidos pelas institui•es.
Tamb•m, ser•o fortalecidas as campanhas institucionais de diversas naturezas, de
car•ter interno e promovidas pela SCEC e outras origens, bem como as ac;•es de
divulgac;•o, fundamentais para o aumento do p•blico e da participa•o nas
atividades oferecidas pelos museus e a•es de apoio ao SISEM, bem como para o
fortalecimento da visibilidade e legitimidade institucional dos equipamentos.
Nesse contexto ser• importante fortalecer a estrat•gia j• em andamento nos
museus de parcerias em segmentos diversos como educac;•o, turismo, entre
outros.
As ac;•es e estrat•gias do Piano de Comunicac;•o e Desenvolvimento Institucional
ter•o papel protagonista nas quest•es de ampliac•o de pt•blico, valendo lembrar
que para cada museu serc• realizado estudo especifico para avalia•o da capacidade
institucional para recebimento de visitantes, levando em conta as especificidades
dos espac;os e recomendac;6es dos documentos relativos • seguran•a, com especial
atenc;•o nesse periodo para os impactos da pandemia nas rela•6es corn os
diferentes pt• blicos.

Eixo 5 - Monitoramento e Avalia•o de Resultado:
Considerando-se que o objetivo maior da Organizac•o Social • o cumprimento
integral das metas pactuadas no Piano de Trabalho e a qualidade de sua execuc;8o
o acompanhamento e monitoramento do seu andamento ser•o constantes, por
meio de planilhas, quadros de metas, reunites, verifica•o peri6dica do status dos
programas, verificac•o do alinhamento das ac;•es com os documentos norteadores;
tamb•m, pela realizac;•o de pesquisas de perfil e satisfac;c•o de pt•blico, com
avalia•6es cont•nuas que permitam reposicionamento quando necess•rios e
atendimento •s expectativas dos diferentes p•blicos observadas nas pesquisas, nos
"fale conosco", entre outras formas de escuta e di•logo com o pt•blico em seus
diferentes perfis.
Para as ac;6es que implicam atores e parceiros externos ser• dada uma aten•o
especial no sentido de cotejar as diferentes din•mjcas e tempos institucionais para
buscar e encontrar solu•es que tornem poss•vgr a realizac•o da ac;c•O dentro do
periodo previsto. / 14
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III) NtJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS EXCLUSIVAMENTE DO
PROGRAMA: A equipe para o programa, comum aos tr•s museus serc• constituida
por 01 (um) Diretor Executivo - formac•o: Muse61ogo com MBA em Bens Culturais:
Cultura, Economia eGest•o, 01 (urn) Diretor Administrativo/Financeiro - formac•o:
Gest•o Financeira, 03 (tr•s) Profissionais de Gest•o Financeira/Cont•bil - formac•o:
Ci•ncias Cont•beis e Administrac•o, 05 (cinco) Administrativos formac•c•o:
Administrac•o e Gest•o Empresarial, ainda,03 (tr•s) Gerentes sendo 01 (um) para
cada unidade, 04 (quatro) Assistentes Administrativos, sendo 01 (um) para o
Museu Casa de Portinari,01 (um) para o Museu J:ndia Vanufre e 02 (dois) para o
MFL/ACS, 1 auxiliar administrativo para a Ioja do Museu Casa de Portinari,
Comp6em ainda a equipe 02 estagi•rios para o Museu Casa de Portinari.

IV) PIJBLICO ALVO: visitantes, p6blicos de relacionamento e usu•rios em geral.

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVA•AO, DOCUMENTA•AO E
PESQUISA

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

xx)

Salvaguardar e desenvolver o patrim6nio museol6gico, arquivistico [quando
for o caso] e bibliogr•fico [quando for o caso] dos museus da SCEC, para que
os mesmos sejam preservados, valorizados e disponibilizados no presente e
para as gerac•6es futuras;

Assegurar a conservac•o e preservac•c•o dos acervos museol6gico,
arquivfstico e bibliogr•fico, por meio de piano de conservac•o com ac•6es
preventivas e corretivas.

Garantir recursos financeiros para as atividades de preservac•c•o, pesquisa e
disponibilizac•o dos acervos (contratac•o de servic•os pr6prios e/ou de terceiros
e compra de materiais);

Prover recursos humanos especializados e capacitados para as atividades de
preservac•o, pesquisa e disponibilizac•o dos acervos;

Adotar crit•rios e procedimentos baseados em normas internacionais para
gest•o dos acervos e nas diretrizes construidas pela UPPM;

Manter invent•rio e todos os tipos de registros atualizados dos objetos sob
guarda permanente e/ou tempor•ria (empr•stimos de curta ou Ionga durac•o);

Manter procedimentos e registros atualizados de movimentac•o e uso dos
objetos;

Promover higienizac•o e ac•6es de conservac•o dos acervos e/ou tratamento
adequado de itens digitais e suportes de patrim6nio imaterial;

Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilizac•o de informac•6es sobre os
acervos da instituic•o;

Realizar estudos, pareceres e outras ac•6es para ampliac•Eo qualificada do
acervo, estabelecendo ajustes corn o Poder P6blico e a iniciativa privada para
aquisic•Eo de acervos relevantes para o patrim6nio cultural do Estado;

Articular as ac•6es realizadas, constituindo um Centro de Pesquisa e
Refer•ncia que amplie as possibilidades de produc3•o e difusEo de
conhecimento, e de interac•o do p6blico com as tem•ticas do acervo, atento •s
quest6es da Museologia conte•por•nea.

/ESTRATEGIA DE ACAO•'. 15
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A gestcfio das colec•Ses do Museu Casa de Portinari, do Museu India Vanufre e do
Museu Fel{cia Leirner priorizarc• as aq6es estruturantes de conservac;•o preventiva,
pesquisa, comunicac•c•o e seguranc;a. Para tanto manter• equipes especfficas para o
desenvolvimento dessas ac;6es nos museus e contratar• servic;os complementares
especializados sempre que necess•rio para o born andamento da execuc;c•O do
programa.
A ACAM Portinari manter• atualizada a Pol{tica de Acervo de cada um dos museus
(Museu Casa de Portinari, Museu {ndia Vanufre e Museu Felicia Leirner), por meio
da discusscfiO com as equipes de cada instituic;c•O, da pr6pria Organizaq•5o Social e
nas inst,•ncias da UPPM/SCEC, para consolidac•cfiO. Esses documentos irc•o
caracterizar cada acervo, definir formas de aquisic;cfio e descarte de objetos, o
sistema de documentac;c•o e os procedimentos de acesso aos objetos. Irc•o abordar
conservac•o dos acervos, com regras de manuseio, higienizac•c•O, acondicionamento
e transporte de objetos, alum de normas de protec;c•o contra a degradac;•fio causada
por agentes fisicos, qufmicos e biol6gicos e danos de ac•6es humanas.
Para as pr•ticas de gerenciamento das colec;6es, estarc•o asseguradas no presente
Piano de Trabalho as ac;6es de rotina de conservac;cfio em cada acervo, desde a
higienizac;c•o ao monitoramento do estado de conservac;c•O dos objetos, com os
encaminhamentos especfficos em caso de ocorr•ncias pontuais, monitoramento
ambiental, com gerac;c•O de registros e relat6rios que permitam ac;6es corretivas
sempre que necess•Srio; e controle topogr•fico das colec;6es. Para todas as ac;6es
est• previsto o controle por meio de planilhas e relat6rios que nc•o s6 efetivem o
registro das informac•Ses, bern como possibilitem a sua recuperac•cfio imediata.
Como tamb•m sercfio atualizados e complementados os registros documentais dos
acervos e atualizados no banco de dados vigente de cada museu.
Quanto & Pesquisa, as coleq6es e seus temas correlatos entendidas como fonte de
conhecimento e produc;c•O de conte6dos serc•o trabalhadas de forma interna e corn
assessorias e pesquisadores especializados. As equipes ser•fio orientadas para
fomentar pesquisas sobre os respectivos acervos, visando enriquecer a
documentac•o dos objetos e seus temas, incluindo a sistematizaqc•o das coleq6es,
bem como norteando aquisic•6es para preenchimento de lacunas nas colec•6es e
musealizac•cfio de novos testemunhos. Tamb•m, haver• esforc•os no sentido de
estruturar nL•cleos de pesquisa visando fomentar pesquisas em linhas que estejam
em consonc•ncia com a missc•o de cada museu, que poderc•o contribuir com vc•rias
•reas de conhecimento, com as atividades dos pr6prios museus e com a
documentac•o dos objetos, obras e seus temas.
Os centros de Pesquisa e Refer•ncia merecercfio especial atenc•5o nos tr•s museus,
buscando o seu fortalecimento nc•o s6 na produc;•fio de conte6dos, gerac•o de
conhecimento, como na articulac•c•o entre todas as equipes e n6cleos dos museus.

Museu C:asa de Portinari
O Museu Casa de Portinari se classifica como museu-casa, sendo a casa, com seus
anexos e entorno, um objeto-documento musealizado, portador de informac;c•o
biogr•fica, art{stica e de hist6ria do cotidiano,

Trata-se, ainda, de bem tombado pelos 6rg•os de patrimSnio na esfera estadual e
federal, corn a peculiaridade, no caso do IPHAN, de estar inscrito em duas
categorias: Livro Hist6rico e Livro de Belas Artes,

Assim, tern a caracter{stica de ocupar urea edificac•o hist6rica, uma antiga
resid•ncia familiar, sendo ao mesmo tempo patrim6nio cultural edificado e objeto
museol6gico, mais especificamente, objeto do museu que abriga, fazendo parte de
sua colec•o, ou seja, de seu conjunto significativo de objetos.
O Programa de Acervo do Museu Casa de/Portinari trata da conservac;cfio e
documentac•c•O das colec;6es do museu, ale/m" do controle de acesso aos objetos
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para pesquisa, exposiqSes, atividades educativas e usos promocionais. Seu
objetivo • preservar o patrim6nio museol6gico da instituiq•o, na dimenscfiO fisica e
no conjunto de informaqSes, para disponibiliza•fio pSblica no presente e para as
geraqSes futuras.
Para tanto, est•o previstas, entre outras, aqSes para o alcance dos objetivos,
como, realiza(•o de higienizaq•o, acondicionamento e armazenamento, ou
exposic•o dos objetos do museu, realizaq•o de restauros quando necess•rios,
acompanhamento e corre(•5o, se necess•rio, das condi(•Ses ambientais do museu,
manuten(•o constante da documentaq•o das coleqSes aliada ao programa de
pesquisa, disponibilizaqcfio de dados, conserva(•5o do patrim6nio edificado, a cargo
do programa de edificaqSes.
O Museu Casa de Portinari atuar• sob o entendimento dos objetos museol6gicos,
independentemente da natureza material ou imaterial e de formatos, como
testemunhos, documentos e suportes de informa(•cfio.
A pesquisa dever• estar abrigada, segundo estrutura organizacional do museu, no
Centro de Pesquisa e Refer•ncia, corn nScleo de pesquisa, para desenvolver e
promover aqSes nas linhas de pesquisa, corn destaque para objetos do acervo,
pintura mural, caracteristicas de museu casa e n•cleo de servi(•o de refer•ncia
para agrupar e disseminar informaqSes e fontes de informaqSes sobre o legado do
artista Candido Portinari, o perfodo modernista brasileiro, hist6ria e ocupaq•o
ambiental do municipio e regi•o de Brodowski, considerando, para tanto, o
estabelecimento de parcerias com instituiq6es nacionais e internacionais, grupos e
individuos detentores das informa(•Ses que se pretende agrupar e disseminar.
Nessa perspectiva, dever•5o ter continuidade as a(•Ses de pesquisa em andamento,
bern como novas frentes ser•5o abertas, principalmente, pela recente incorporaq•o
de importante cole(•o local, constituida pela Familia AImeida, cuja pesquisa,
acredita-se trar• repostas ou encaminhamentos para perguntas e
problematizaqSes formuladas pelo Museu Casa de Portinari sobre as relaqSes do
pintor corn a terra natal, entre outras.

Um fator importante a ser considerado para a execu(•5o e din•mica do programa de
acervo • a estrat•gia adotada, com sucesso, pela instituiq•fio de trabalhos com
equipes internas e especialistas externos sempre considerando-se a quest•o
or(•ament•ria e, no atual cen•Srio, os impactos p6s-pandemia.

Museu Felicia Leirner e Auditbrio Claudio Santoro
O Programa de Acervo trata da conserva(•cfio e documenta(•cfio do acervo do museu,
alum do controle de acesso aos objetos para pesquisa, exposiqSes, atividades
educativas e usos promocionais. Seu objetivo • preservar o patrim6nio
museol6gico, na dimens•o fisica e no conjunto de informa(•Ses, para
disponibiliza(•o pQblica no presente e para as geraqSes futuras.
Para tanto, entre as a(•Ses previstas para o alcance do objetivo do programa est•o,
entre outras, realiza(•cfio de higienizaq•o das obras, realiza•o de restauro, quando
necess•rio, manutenq•o atualizada de documentaq•5o e implementa(•o de
pesquisa.
A pesquisa, segundo estrutura organizacional da instituiqcfio estar• abrigada no
Centro de Pesquisa e Refer•ncia, em reestrutura(•o para seu fortalecimento e
visibilidade, tanto internamente como para p•blico externo, corn n•cleo de pesquisa
para desenvolver e promover aqSes nas linhas de pesquisa esculturas do acervo,
Arte e paisagem e caracter•sticas de museu-jardim e nScleo de serviqo de
refer•ncia para agrupar e disseminar informa•es e fontes de informa•Ses sobre
artes visuais, escultura, obra de Felicia Leirner, arte e t•cnica da mSsica, obra de
Claudio Santoro e patrim6nio natural da Serra da Man);iqueira, considerando para
tanto o estabelecimento de parcerias com instituiq•" nacionais e internacionais,

/
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grupos e individuos detentores das informac•es que se pretende agrupar e
disseminar.
Vale destacar que as especificidades do conjunto Museu Felicia Leirner e Audit6rio
Claudio Santoro, quais sejam, uma colec•o de esculturas a c•u aberto, da autoria
de uma •nica artista, respons•vel pela escolha das obras e distribuic•c•o no espac•o,
em di•logo com a natureza sSo fatores que criam perspectivas e desafios para a
sua gestc•o, tanto no tocante •s ac•es expositivas, comunicacionais, quanto, e,
principalmente, •s conservacionistas.
Ainda, nesse contexto peculiar de equipamentos unidos, museu e audit6rio, os
documentos norteadores como o Piano Museol6gico e a Polftica de Acervo dever•o
ser discutidos sob a 6tica do patrim6nio cultural que integra artes visuais, m•sica e
meio ambiente, numa experi•ncia de trabalho inovadora e atual, colocando os
equipamentos num papel protagonista nas discuss6es sobre a atuac•o e a
relev•ncia dos museus nos territ6rios onde est•o inseridos. As quest•es espaciais
inerentes ao fato de dois equipamentos culturais dividirem o mesmo espac•o, e pelo
fato desse espac•o constituir-se em •rea de preservac•o ambiental, com um
fragmento fmpar da Mata Atl•ntica, criam uma din•mica •nica, a qual requer ac•6es
especificas que fac•am frente a essas peculiaridades e possibilitem o adequado
funcionamento dos equipamentos, num di•logo harmonioso e enriquecedor entre as
suas diferenc•as e afinidades enquanto equipamentos culturais.
No aspecto da pesquisa nesse complexo, alguns temas atualmente trabalhados
ter•o continuidade, como as problematizac•Ses relativas ao legado da escultora
Fel[cia Leirner, do maestro e compositor Claudio Santoro e, de forma espec[fica no
caso do Audit6rio, a mem6ria do Festival de Inverno de Campos do Jord•o,
considerando-se ser o espac•o a casa do festival, tendo sido construido para abrig•-
Io, alum de temas de apreciac•o musical e percepc•o e interpretac•o ambiental,
contando para tanto com as equipes internas e especialistas externos, bem como
as possibilidades de orc•amento e cen•rio p6s-pandemia.

Museu india Vanuire
O Museu India Vanuire jE tem estabelecido seu Centro de Refer•ncia Kaingang e
dos Povos Ind[genas do Oeste Paulista, criado em 2012, conforme indicac•o no
Piano Museol6gico da instituic•o elaborado pela ACAM Portinari para esse museu
em 2009. Dentro de suas atividades veto realizando registros audiogr•ficos de
mem6ria de indigenas e registros fotogr•ficos e videogr•ficos de manifestac•Ses de
comunidades ind[genas. Na disseminac•o, tem colaborado de forma efetiva corn
exposic•6es do Museu India Vanu[re e com eventos para discussSo das quest•es da
preservac•o de patrim6nio cultural indigena. A ACAM Portinari pretende promover a
integrac•c•O desses dados j• reunidos, como fundo arquivistico ou colec•o
museol6gica, ao Sistema de Acervos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Esse Centro constitui-se no n•cleo de pesquisa do museu, como acima referido, e
n•cleo de refer•ncia. Na vertente da pesquisa, continuar• orientando as suas ag6es
no sentido de fomentar pesquisas sobre colec•es etnogr•ficas do Museu India
Vanuire, para docurnentac•Eo extensa dos objetos, sistematizac•o das colec•6es e
orientagSo de possiveis aquisic•6es de novos testemunhos. AlUm disso, continuar•
no prop6sito de fomentar pesquisas em linhas que estejam em conson•ncia com a
miss•o do museu, para contribuir corn disciplinas correlatas, com as atividades do
museu e corn o conhecimento dos objetos e seus temas.
O Centro de Refer•ncia do Museu ][ndia Vanuire, no aspecto de n•cleo de
refer•ncia, compreendido como centro de servic•o de refer•ncia, ou seja, de
agrupamento e disseminac•Eo de informac•es culturais, cientificas e sociais,
continuar• a reunir e disseminar informac•es sobre patrim6nio e•ogr•fico material
e imaterial das comunidades indigenas Kaingang e outras/,•resentes no oeste
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paulista. Como linha temAtica adjacente, poderA reunir refer•ncias hist6ricas e
ambientais do municipio de TupS, que tenham relevSncia com as demais colec•6es
desse museu e tamb•m estejam relacionadas corn a temAtica indfgena.
Para tanto, terA base de dados de refer•ncias para a Iocalizac•8o das fontes de
interesse dos seus temas, ou seja, ira reunir refer•ncias de colecj6es de outros
museus e instituic;6es de pesquisa, de pesquisas desenvolvidas e em andamento,
de fundos arquivisticos e refer•ncias bibliogrSficas. PoderA possuir documentos
arquivisticos e bibliogr•ficos de seus temas, produzidos por diversas fontes
geradoras, e referenciar documentos museol6gicos do museu (a instituic•8o
colecionadora) que, contudo, ter8 suas aquisic;6es norteadas pelos trabalhos de
pesquisa fomentados pelo Centro de Refer•ncia.
O Centro de Refer•ncia Kaingang e dos Povos Indigenas do Oeste Paulista do
Museu :{ndia Vanuire • um nficleo organizado para atender parte das atividades do
Programa de Acervo: Conservac•8o, Documentac;8o e Pesquisa, sempre
considerando-se a transversalidade da gestSo museol6gica no que concerne aos
seus objetivos de preservac•8o, pesquisa e comunicac;8o de acervo museol6gico, ou
seja, para atender as atividades de pesquisa, que lidam principalmente corn a
significacjSo dos objetos colecionados, pesquisas essas que alimentam tanto as
aUvidades de preservac;8o como as atividades de comunicac;8o, e o servic•o de
refer•ncia que pode ser prestado pelo museu.
AlUm disso, o Centro de Refer•ncia Kaingang do Museu :{ndia Vanuire continuar8
realizando projeto especifico para colaborar com processos museol6gicos das
comunidades indfgenas da regiSo de TupS, envolvendo patrim6nio material e
imaterial, denominado preliminarmente como Projeto Identidade. A colaboracjSo
ocorrer8 por meio de: a) ciclos de interc•mbio de informac•6es e conhecimentos
sobre processos museol6gicos entre membros das comunidades indigenas, das
comunidades da cidade, de universidades, de museus e da equipe do Museu •{ndia

Vanuire; b) disseminac•8o de patrim6nio material e imaterial resultante dos
processos museol6gicos das comunidades indfgenas da regiSo de TupS, nas terras
indigenas e no museu, por meio de exposic•6es (exibic•6es na exposic•o de Ionga
durac•cfio, temporArias ou itinerantes) e ac•6es educativas (atividades, materiais ou
publicac•6es).
Esse Centro de Refer•ncia ira contar com ao menos um funcionArio de nivel
superior atuando de forma articulada com os demais membros das equipes do
Museu, garantida por uma gest•o museol6gica horizontal para acessar as

informac•6es que deve referenciar e que est•o dentro do museu e para disseminar
internamente as informac•6es obtidas do meio externo.

C:omunidades
A ACAM Portinari e as equipes dos museus (Museu Casa de Portinari, Museu India
Vanuire e Museu Felicia Leirner) promover•o, para as atividades de pesquisa e de
refer•ncia, como acima apontadas, a articulac;•o de parcerias sempre que possiveis,
corn instituic;6es nacionais e internacionais de pesquisa ou patrimoniais e corn
entidades comunitArias ou individuos detentores das informac;6es que se pretende
reunir, preservar e disseminar. Dessa forma, congregar•o pesquisadores,
estudantes, e outros agentes interessados nas respectivas quest6es, que poder•o
trazer novas colaborac•6es aos v•rios programas dos museus. Esses grupos ser•o
incentivados a compor f6runs de discuss•o e/ou circulos de atuac•o em problemas
da sociedade relacionados ou tangenciais aos conhecimentos que compartilham,
como quest6es de mem6ria e inserc;•o social em Brodowski, quest6es de etnia e
patrim6nio indigena em Tup•, quest6es de turismo e ,•serva(•o patrimonial em
Campos do Jord•o, entre outros aspectos.
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III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Museu Casa de Portinari - A equipe para o programa ser• constituida por 02
(dois) funcion•rios sendo 01 (um) da •rea da Ci•ncia da InformaqcfiO para a
documenta(;•5o de acervo e 01 (uma) historiadora capacitada para a conserva(;cfio do
acervo, contando tamb•m corn 02 (dois) estagi•rios.
O Museu contarc•, ainda, com a assessoria t•cnica-especializada de profissionais
afetos •s naturezas respectivas dos acervos, visando garantir a qualidade da
melhoria e processos de trabalho com as cole(;6es.

IV) PIJBLICO ALVO: funcion•rios, pesquisadores e usu•rios

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Museu Felicia Leirner e Auditbrio Claudio Santoro - A equipe para o programa
ser• constituida por 02 (dois) estagi•Srios e ter•5 assessoria t•cnica-especializada de
profissionais afetos •s naturezas respectivas dos acervos, visando garantir a
qualidade da melhoria e processos de trabalho com as colec•6es.
O Museu e Audit6rio contar•o, ainda, com a assessoria t6cnica-especializada de
profissionais afetos •s naturezas respectivas dos acervos, visando garantir a
qualidade da melhoria e processos de trabalho com as cole(•6es.

IV) PIJBLICO ALVO: funcion•rios, pesquisadores e usu•rios

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Museu Histbrico e Pedagbgico India Vanuire - A equipe para o programa ser•
constituida por 02 (dois) funcion•rios das •reas de Ci•ncias e Pedagogia corn
experi•ncia anterior na colec;•o do Museu ]•ndia Vanuire, corn capacita(•6es internas e
externas para realiza(;cfio das a(;6es e 01 (uma) Historiadora para o Centro de
Refer•ncia Kaingang e dos Povos Ind{genas do Oeste Paulista.
O Museu contar&, ainda, com a assessoria t•cnica-especializada de profissionais
afetos •s naturezas respectivas dos acervos, visando garantir a qualidade da
melhoria e processos de trabalho com as cole(;6es.

IV) PUBLICO ALVO: funcionc•rios, pesquisadores e usu•rios

3. PROGRAMA DE EXPOSI•:C)ES E PROGRAMA•AO CULTURAL

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Ampliar a extroverscfio do acervo e da temcitica de atuac•cfio do museu,
contribuindo para a forrna(•o de p6blico de museus e equipamentos culturais,
por meio de exposk;6es, cursos, oficinas, workshops, palestras e eventos que
viabilizem, com acessibilidade, o acesso qualificado da popula(;•o • cultura e
educaq=fio.

Contribuir para o fortalecirnento dos calend•rios cultural e turistico do Estado
e do munidpio, oferecendo • populacj=fio programaq•5o especial e qualificada nos
seguintes eventos: anivers•rio da cidade, Virada Cultural, Semana dos Museus
(maio) F•rias no Museu (julho), M•s da Consci•ncia Negra (novembro) e F6rias

Museu (janeiro). Os museus tamb•m participar•/o/da importante a(;•5o,no
Sonhar o Mundo", em celebra(;cfio aos Direitos Huma/i•s, sendo o Museu H. P.
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:India Vanufre - um dos museus articuladores por estar diretamente ligado a
quest6es indfgenas.

Estimular a produc•o cultural na Area tem•tica foco do museu, por meio de
premiac•6es, projetos de resid•ncia artistica e bolsas de estudo para projetos
corn qualidade artistico-cultural e contrapartida sociocultural (exposic•6es,
apresentac•6es, oficinas etc.).

Contribuir para a integrac•o do museu na Rede de Museus da SCEC, por
meio de ac•6es articuladas com os demais museus da SCEC, potencializando a
visibilidade e atratividade das ac•6es realizadas.

Ampliar o p6blico visitante do museu e de suas atrac•6es e servic•os,
contribuindo para o crescimento do p6blico previsto no Planejamento Plurianual
do Estado.

Realizar pesquisas especfficas de satisfac•o do p6blico com as exposic•6es e
programac•o cultural para subsidiar a gest•o na avaliac•o da programac•o
realizada.

II) ESTRATEGIA DE ACAO:
As ac•6es desse Programa dever•o estar em conson•ncia aos documentos
norteadores do Museu Casa de Portinari, do Museu India Vanuire e do Museu Felicia
Leirner e Audit6rio Claudio Santoro, quais sejam, os respectivos Pianos
Museol6gicos e Polftica de Acervo, e de forma transversal tamb•m traduzir e
responder •s estrat•gias dos Pianos de Comunicac•o e Desenvolvimento
Institucional, devendo considerar p6blicos atuais e potenciais, alum de atender
diretrizes e orientac•6es da SCEC.
AlUm das j• praticadas e consolidadas atividades, est•o sendo incorporadas ac•6es
no ambiente virtual, como Metas Virtuais, a partir da experi•ncia dos museus
durante o peHodo de fechamento dos museus para visita(•o p6blica, notadamente,
as ac•6es do #CulturaEmCasa, que se num primeiro momento foram construidas e
propostas como pontes com diferentes p6blicos e uma forma de continuar
oferecendo conte6dos de qualidade e manter diferentes di•logos, passaram, a
partir de agora, a serem entendidas como importantes estrat•gias de formac•o e
fidelizac•o de p6blico, tanto para estimulo • experi•ncia presencial, como
possibilidade de atendimento remoto a p6blicos distantes e com dificuldade de
visita ao museu e participac•o nas atividades por ele oferecidas em seu espac•o
fisico.
Cabe ressaltar que o dimensionamento e possibilidade de realiza•o das atividades
est• vinculado ao orc•amento e ao cen•rio p6s-pandemia, que ainda n•o possibilita
aos museus certezas em rela•o • presen•a de p6blico, podendo ser necess•rias
adaptac•6es e ajustes a depender da situac•o da circulac•o do virus da COVID 19 e
das pessoas.
Entretanto, dando continuidade • execu•o do programa, tendo como premissa a
perspectiva que as exposic•6es s•o a principal forma de comunicac•o dos conte6dos
e colec•6es institucionais, as quais devem ser, alum de informativas, atraentes e
prazerosas, estimulando a curiosidade, a reflex•o e a interatividade entre museu e
seus diferentes p6blicos, pressuposto tanto para exposi•o de Ionga durac•o, como
para as tempor•rias, com acervo pr6prio e de terceiros, inclusive as itinerantes,
ser• condic•5o fundamental a conson•ncia e o alinhamento corn a politica de
exposic•6es de cada museu, sua miss•o e objetivos.
Nesse sentido, o Piano de Trabalho prop6e manter atualizada a Pol•tica de
Exposic•6es de cada museu referido, em alinha,mento com as orientac•6es e
diretrizes da SCECno tocante a inst•ncias particip/a•ivas da sociedade e constituic•o
de Comit•s Curatoriais. /
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Permanecer• sendo pr•tica no Museu Casa de Portinari, no Museu india Vanuire e
no Museu Felicia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro o trabalho integrado das
diversas equipes para a definic•c•o e execu(•o das exposi•6es, da programac]•o
cultural e demais atividades dos programas finalfsticos do Piano de Trabalho da
institui•o, mas, visando aprimorar os processos e fortalecer a gest•o participativa
ser• mantido um Comit@ Curatorial em cada museu com a participac•o de diversos
setores da institui(•o e convidados.
Ainda, haver• esfor(•os para o fortalecimento de parcerias j• existentes e criadas
novas que contribuam para promover o dicilogo e participac•o em cada institui(•o
com o territ6rio onde est• inserido, colocando-se a servi•o da comunidade,
cumprindo o seu papel cultural e de inclusc•o sociocultural, buscando tamb@m
fomentar o turismo e a economia criativa. No Museu India Vanuire,
particularmente, deverc•o ser fortalecidas as parcerias com as comunidades
indigenas e no Museu Felicia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro, com as
organizac•6es ligadas a quest6es culturais e ambientais.
Tendo em vista um fator importante para os museus, quer seja, o conhecimento do
perfil de seus diversos p6blicos e as possiveis rela(•6es a serem estabelecidas com
os mesmos, bem como de suas impressSes e expectativas em rela(•o •s
institui(]Ses e o seu grau de satisfac•o com o trabalho e servi(•os por elas
oferecidos, a realizac•o de pesquisas continuar• sendo entendida como importante
ferramenta, articulada pela comunica(•o institucional, que dever• continuar
presente na pauta dos museus, no sentido de avaliar e referenciar as a(•Ses, as
quais poder•o ser mantidas, reformuladas ou interrompidas.
Ainda, no presente Piano de Trabalho est• sendo contemplada a continuidade de
importantes atividades atualmente desenvolvidas pelo Museu Casa de Portinari,
pelo Museu India Vanuire e pelo Museu Felicia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro,
que promovem diferentes di•logos com a comunidade e que j• se firmaram na cena
cultural das cidades e regi6es respectivas, com importante papel nas estrat@gias de
diversifica(]•o da programa(•o visando contemplar diferentes interesses e
segmentos de visitantes, que contribuir•o para o aumento do p6blico, a sua
diversifica(•c•O e fideliza(•o.
Tamb6m, constam no Piano de Trabalho importantes a(•es que garantir•o a
inserc•c•o do Museu Casa de Portinari e do Museu India Vanuire no calend•rio
cultural da =irea museol6gica e do Museu Felicia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro
no calend=irio das Areas museol6gica, musical e ambiental.
A acessibilidade, em suas diversas acep(•es merecer• sempre aten(•o especial,
devendo ser mantido os recursos fisicos, sensoriais e materiais atualmente
disponibilizados pelos museus, os quais serc•o atualizados e aperfei(•oados, dentro
das possibilidades institucionais e or(•ament•rias, de forma a oferecer servic•os
qualificados para os p6blicos corn diferentes necessidades, inclusive no ambiente
virtual, considerado um forte aliado na execu(•Eo das politicas de inclusEo
sociocultural do Museu Casa de Portinari, do Museu India Vanuire e do Museu
Felicia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro.
As a(•6es previstas em cada institui(]•o referida dever•o ser amplamente
divulgadas, possibilitando a participac•o de um p6blico sempre crescente,
incentivando a visitac•o, fortalecendo a visibilidade e atuac•o dos museus e
audit6rio junto • comunidade local, virtual, outros p6blicos e na midia em geral.

Museu Casa de Portinari
No Museu Casa de Portinari, a Organizac;•o Social promover• o fortalecimento de
projetos especiais como o Projeto Caminhos de Portinari e Galeria a C•u Aberto e
seus desdobramentos que, ao criar conexSes corn outros espa/•os de mem6ria e de
hist6ria da cidade e propiciar a atuac•o de artistas pl•sti•'locais, regionais e de
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outras regi6es, por meio de diversas atividades, contribuir• para a articulac3•o de
uma paisagem cultural e a cidade de Brodowski como territ6rio da mem6ria do
artista e da comunidade, em conson•ncia • voca•o do museu e ao cumprimento
de sua miss•o.
Um aspecto relevante no tocante • realiza•o de exposi•6es tempor•rias no Museu
Casa de Portinari 6 o fato do museu n•o dispor dentro de suas depend•ncias de
espac•o destinado especificamente a exposi•6es tempor•rias pr6prias e recebidas de
terceiros, bern como os requisitos e infraestrutura adequada que espac•os dessa
natureza devem oferecer, o que atualmente se configura como um complicador
para recebimento de exposi•6es com acervos de terceiros, principalmente, no
tocante • seguran•a e quest6es de conserva•o. Assim, as parcerias s•o limitadas
•s condic•6es dos demais espa•os alternativos disponiveis para a realiza•o dessas
exposi•6es, ficando a sua realizac•c•o condicionada •s possibilidades dos conte•dos
receberem adequac•c•o aos espac•os disponJveis, fazendo com que a proposta a curto
prazo seja manter o foco nas exposic•6es tempor•rias pr6prias e abrir espa•o,
quando for o caso, para recebimento de tempor•rias corn acervo de terceiros.
Paralelamente a Organiza•c•o Social atuar• para que uma vez liberados pelo IPHAN
os Iotes ao fundo do Museu, um programa de necessidades contemple o espa•o
para exposi•6es tempor•rias, o que permitiria o desenvolvimento de um Programa
com Curadores Convidados em diferentes linhas, fomentando uma din•mica pr6pria

casa do artista.
Como o cen•rio da pandemia e fechamento do museu impactou e inviabilizou
algumas ac•6es previstas para a celebra•o dos50 Anos do Museu Casa de Portinari,
haver• um esforgo no perJodo do presente Aditamento para a sua realizac•o, na
medida do poss•vel, em func•o de or•amento e cen•rio p6s-pandemia.

Museu Felicia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro
As a•6es no Museu FelJcia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro dever•o respeitar
dois fatores importantes, quais sejam, por tratar-se de uma exposi•o de
esculturas a c•u aberto, e pelo fato da distribuig•o e instalac•o das obras terem
ficado a cargo da pr6pria arUsta. Nesse sentido ser• manUda a configura•c•o da
exposi•o, recentemente atualizada, corn esforc•os para completar a ilumina•o das
obras, que atualmente atende parte do conjunto.
Tendo em vista a natureza diferenciada e exuberante, configurando um parque, foi
elaborado um Programa de Patrim6nio Ambiental, corn foco, alum do manejo, nas
a•es de interpreta•o e comunica•o da natureza/patrim6nio ambiental, para
implanta•o escalonada, a curto, m6dio e Iongo prazos, a depender de recursos,
que possibilite a extrovers•o dos conte•dos e valoriza•o desse mosaico Jmpar
representativo da Mata Atlc•ntica na Serra da Mantiqueira, colocando o museu nas
discuss6es inerentes •s quest6es do territ6rio onde est• inserido.
Ter•o continuidade as ag6es que v6m sendo desenvolvidas pelo Museu FelJcia
Leirner e Audit6rio Claudio Santoro que contemplam tr•s frentes integradas: as
artes pl•sticas, representadas nas esculturas de FelJcia Leirner, somadas • m•sica,
por meio do Audit6rio Claudio Santoro, que se desdobra no Festival de Inverno e na
figura do maestro e compositor Claudio Santoro, mais o patrim6nio ambiental que
circunda os referidos equipamentos, sendo direcionadas para diversos perfis de
p6blico, podendo ser ampliadas a depender de possibilidades no orgamento e do
cen•rio p6s-pandemia.
No Museu FelJcia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro tamb•m continuar•o sendo
realizadas atividades que assegurem o oferecimento de novas e positivas
experi•ncias ao pOblico e sua maior participaq•fio nas insti•uiq6es, implementando
uma programaq•o espedfica que abra espac•o para o• produtores culturais e
artistas do Vale do ParaJba, que contribuam na formag•,•de p6blico para diferentes
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linguagens e promovam a frui(•Eo e aprecia(•5o artisticas. Nesse sentido as Cotas de
Gratuidade previstas na Polftica de Uso do Audit6rio dever•o ser mantidas,
revisadas e atualizadas periodicamente.

Museu India Vanuire
A atual exposig•o de Ionga duraqcfio do Museu Tndia Vanuire representa as duas
frentes de atuag•fio da institui(•5o, uma hist6rica e a outra de colegSes etnogr•Sficas,
buscando a valorizaq•o das coleqSes do museu numa exposic•o informativa e
atraente, distribuida pot m6dulos que contemplam a diversidade de objetos, sua
importcfncia e representatividade, bern como a miss•o da instituig•5o, corn destaque
para o di&logo e a presencja dos grupos indigenas da regi•o de Tup•. Para esta
exposic•8o est& prevista, a depender das condicjSes orqament•rias e do cen&rio p6s-
pandemia, uma revis•o e atualizaq•o, a set incluida na Politica de ExposicjSes, que
tamb•m contemplarc5 exposicjSes tempor•rias e itinerantes.
Um fator importante sere5 a continuidade da contribuiqcfio das a(jSes especificas
realizadas pelo Centro de Refer•ncia Kaingang, pot meio do Projeto Identidade que
dialoga diretamente com os povos indigenas da regi•5o de Tup• e corn os quais o
museu v•m atuando, e em di•logo corn outros nScleos do museu, para a definiq•o
de exposiqSes tempor•rias e itinerantes, bern como das atividades da programag•o
cultural e demais programas finalfsticos do Museu Tndia Vanuire, devendo ser
mantidas ac•Ses que s•o realizadas diretamente por indigenas, no que tange aos
saberes e fazeres dos povos indigenas, numa aq•o inovadora de Gest•o
Museol6gica, que por meio de aqSes colaborativas promove o respeito, a inclus•o,
inser(•o e participaq•o dos indigenas, dando-lhes voz e vez no museu, bern como
apoio efetivo aos Museus Indigenas e outros processos de valorizaqSo e
preserva(•o de suas culturas.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Museu Casa de Portinari: A equipe para o programa ser• constituida por 01 (um)
funcion•rio Assistente de Programac•o - formac•o superior ern Matem•tica, corn
experi•ncia anterior nas a(•Ses de programaq•o do museu, que atuar• de forma
integrada, conjunta e transversal corn as demais equipes, far• os contatos infernos
e externos e apoiarc• a elaborac•c•o e execuc•o da programaq•o.

IV) PI•IBLICO ALVO: visitantes e usuc•rios em geral

III) NI•IMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Museu Felicia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro: A equipe para o programa
ser• constitu[da pot 02 (dois) funcion•rios 2 Assistentes de Programa(•o -

formac•o: Jornalismo e letras, que atuar•o de forma integrada, conjunta e
transversal com as demais equipes, fargo os contatos internos e externos e
apoiar•o a elaboraq•o e execuq•o da programac•cfio, 02 (dois) estagi•rios e 01 (um)
auxiliar administrativo terceirizado.

IV) POBLICO ALVO: visitantes e usu•rios em geral

III) NI•IMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Museu Hist6rico e Pedagbgico india Vanuire: A equipe para o programa ser•
constituida por 01 (urn) funcion•rio Assistente de Procjramac•o - formac•o: Letras
e Administraq•o, corn experi•ncia anterior nas ac•Ses de programac•c•o do museu,
que atuar• de forma integrada, conjunta e transversal corn as/d'emais equipes, farc•
os contatos internos e externos e apoiarc• a elabora(•Eo e e•Jc•o da programac•Eo.
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IV) POBLICO ALVO: visitantes e usu•rios em geral

4. PROGRAMA EDUCATIVO

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Contribuir com a educa•o nc•o formal, possibilitando a acessibilidade e a
constru¢;•o de conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensfveis, cr[ticos,
desenvolvimento de habilidades etc.) a partir do patrim6nio preservado e
comunicado pelo museu por meio de visitas educativas, produc;c•o de materiais e
conteL•dos pedag6gicos, oferta de oficinas, alum da estrutura•o de programas
e projetos especfficos para diferentes pL•blicos, promovidos por equipe fixa e
qualificada;

Contribuir para a forma•o de p•blico para museus por meio de parceria com
as redes pOblica e privada de ensino, e implantar estrat•gias de manutenc•o do
acesso do p•blico escolar aos museus, a partir de ac•6es especificas
desenvolvidas de acordo com as especificidades e potencialidades da
instituic;•o;

Realizar pesquisa de perfil e de satisfa•Eo do p•blico escolar, para subsidiar a
avaliacjc•o e o aperfeic;oamento dos servic;os prestados.

Aperfeic;oar e intensificar as parcerias com as redes estadual e municipal de
educac;c•o, instituk;Ses de ensino superior e instituic;6es n•o escolares diversas,
tais como ONGs, Institutos, Associa•6es, ag•ncias de turismo, dentre outros.

Desenvolver e executar projetos e ac;6es que promovam a inclus•o social,
trazendo para o museu ou levando o museu a Iocais onde se encontram grupos
sociais diversificados, marginalizados e corn maior dificuldade no acesso a
equipamentos culturais (tais como pessoas com defici•ncia, idosos, pessoas em
situac;•o de vulnerabilidade social) ou que estejam no entorno do museu.

Apoiar a qualifica•o dos principais respons•veis por visitas de grupos, por
meio de cursos e oficinas de capacitac;•o para professores, educadores, guias de
turismo e outros.

II) ESTRATEGIA DE ACAO:
No presente Piano de Trabalho, tendo em vista o novo cen•rio decorrente da
pandemia do COVID19, os n•cleos de a•o educativa de cada um dos museus
(Museu Casa de Portinari, Museu :{ndia Vanu[re, Museu Felicia Leirner e Audit6rio
Claudio Santoro) redimensionar•o as a¢;6es que atualmente s•o desenvolvidas,
adaptando-as • nova realidade, n•o s6 em fun•o de recursos financeiros, como
quest6es que restam pendentes em relac;•fio • presenc•a de p•blico nos museus,
ainda com d6vidas sobre as quest6es de isolamento social e necessidade de se
evitar aglomerac•6es, entretanto, havendo possibilidade em funcj•o dos pontos
apresentados, haver• esfor•os para que n•5o haja descontinuidade ou paralisac;6es,
podendo ainda ser adotado o formato virtual como complementac;•o de ac;6es, se
possivel e compativel corn as caracteristicas das atividades.
Em cada museu, as ac•6es educativas continuarEo contemplando os diversos perfif!
de p6blico, a depender do cen•rio da pandemia do COVID 19 com •nfase/Eo
segmento escolar, considerando-se que por meio das escolas • possivel propi•iar o
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acesso das crian•as e jovens ao museu e suas ofertas culturais. Tamb•m ser•o
mantidas atividades especificas destinadas •s familias e para diferentes segmentos
de p•blico, incluindo pessoas com defici•ncia, em situa•o de vulnerabilidade
social, idosos, privados de liberdade, acamados, entre outros.
As a•6es dever•o ser desenvolvidas a partir das cole•6es, conte•dos e temas
correlatos a cada museu, em di•logo com os demais programas finalisticos das
institui•6es e estrat•gias dos respectivos Pianos de Comunica•Eo, objetivando
promover a qualidade da experi•ncia do p•blico no contato com as instituic;6es,
seja na visita propriamente dita ou nas atividades paralelas desenvolvidas pelos
museus.
As visitas mediadas, a depender do cen•rio do COVID 19, estar•o asseguradas no
Piano de Trabalho e estendidas para os diferentes perfis de visitantes. Com o
objetivo de ampliar o acesso do p•blico escolar aos referidos museus, ser• mantida
e fortalecida a parceria com a Secretaria Municipal da Educa•o de cada municipio,
por meio de ac;Ses de Educac;•o Patrimonial, bem como dever•o ser mantidas as
demais parcerias j• estabelecidas e criadas novas, a depender das possibilidades, a
exemplo do Termo de Coopera•o T•cnica entre o Museu Felicia Leirner e o
Instituto Federal em Campos do Jord•o.
Ser• estimulado o desenvolvimento de materiais e atividades complementares •s
visitas, inclusive, alguns especialmente pensados para o ambiente virtual. A

atua•c•o extramuros, j• consolidada em cada museu, dever• ser mantida e
ampliada, igualmente os projetos de car•ter social, sempre que as condi•6es
possibilitarem.
Ainda, no tocante ao p•blico escolar, a Organizac;•o Social, por entender de
extrema import•ncia para os museus referidos o relacionamento corn os
professores e corn a comunidade escolar, a depender do cen•rio do COVID 19, se
esfor•ar• para continuar promovendo o fortalecimento dos lac;os e vinculos j•
existentes e criar• novos, considerando-se que os mesmos t•m um contato maior e
continuo corn os educandos, podendo ser fortes aliados na aproximac•o e contato
desses com o patrim6nio cultural contido nos museus e preservado em beneficio •s
gerac;6es atuais e futuras, fortalecer a partir da busca de novos caminhos e
estrat•gias, tendo em vista dificuldades de disponibilidade de educadores.
Especificamente no caso do Museu India Vanuire, haver• um esforc•o para
assegurar a manuten•Eo da interlocuc;•o com as comunidades indigenas, a
depender do cen•rio do COVID 19, notadamente as ac;6es realizadas em parceria
com as Escolas Indigenas das Terras Indigenas na regi•o de Tup•, sempre
cuidando para n•o oferecer riscos • sa•de dos indigenas.
Em cada instituic•o, podendo ser retomada a normalidade das atividades, serc•o
elaboradas e aplicadas pesquisas para professores e estudantes que servir•o de
part, metros para avaliac3•o e defini(;•o de a•es a serem mantidas, reformuladas,
acrescentadas ou substituidas.
Atuando, ainda, sob o entendimento que museus podem e devem contribuir para o
individuo tomar consci•ncia de si pr6prio e do meio ambiente (natural e cultural)
que o rodeia e despertar o papel social que Ihe cabe enquanto cidad•o, as a•6es
educativas do Museu Casa de Portinari, do Museu India Vanuire e do Museu Felicia
Leirner e Audit6rio Claudio Santoro, de car•ter nEo formal e permanente,
objetivarEo, dentro dos conceitos de Educa•Eo Patrimonial, a apropriacjEo, utiliza•Eo
e produc;•o do patrim6nio cultural na constru•o continua do ser humano.
Uma importante estrat•gia a ser mantida • o contato direto, das formas possiveis
no atual cen•rio, com as escolas e professores por meio de cartas, boletins,
divulgac;6es especificas, elaborac;•o e manuten•o de cadastros, visitas das equipe/•
dos museus visando divulga•o e mobilizac•o para participac•o da comunida•l'e
escolar nas atividades oferecidas pelas institui•6es. No Museu Tndia Va•re,
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incluem-se as escolas e professores ind{genas das Terras Indigenas, para
continuidade de suas participac•Ses nas atividades desse museu.
Ainda, ser•o incorporadas a(•6es no ambiente virtual que se revelaram muito
positivas quando no periodo de fechamento do museu foi necess•ria a constru(•o
de pontes para cultivar e fortalecer lac•os e proporcionar oferta de atividades de
qualidade para a comunidade escolar, a partir da qual tarnb•m seriam alcan(•ados
as fam{lias e o p•blico em geral.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Museu Casa de Portinari - A equipe para o programa ser• constitu{da por 05
(cinco) educadores - formac•o: Artes - Educa(•o Art{stica, Pedagogia, Direito,
Rela(•6es Internacionais e Turismo, que atuar•o de forma integrada e conjunta com
as demais equipes do museu.
As equipes ser•o complementadas por 07 (sete) estagi•rios.
IV) PUBLICO ALVO: estudantes e grupos de visitantes

III) NtJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Museu Felicia Leirner e Auditbrio Claudio Santoro - A equipe para o programa
ser• constituida por 05 (cinco) educadores - forma(•o: Artes - Educac•cfiO Artistica,
Pedagogia, Ci•ncias Biol6gicas, e hist6ria que atuar•o de forma integrada e
conjunta com as demais equipes do museu, contando tamb•m com 01 (um)
estag i•rio.

IV) PUBLICO ALVO: estudantes e grupos de visitantes

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Museu Histbrico e Pedagbgico India Vanuire - A equipe para o programa ser•
constituida por 06 (seis) educadores - forma(•5o: Pedagogia, Letras, Psicopedagogia
e Libras, que atuarEo de forma integrada e conjunta corn as demais equipes do
museu.

IV) PIJBLICO ALVO: estudantes e grupos de visitantes

5. PROGRAMA DE INTEGRA(•AO AO SISEM-SP

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de SEo
Paulo, SISEM-SP.

Disseminar boas prEticas e conhecimento t•cnico para o conjunto de museus
do Estado de S•o Paulo, por meio da colaboraq•fio do seu corpo t•cnico na
elaboraqcfiO e execuq•5o de aqSes em munic{pios da Regi•5o Metropolitana de SP e
do interior do Estado.

Realizar aq6es de articulaq•o, capacitaqc•o, difus•5o e apoio t•cnico em
interiorinstituk;•es museol6gicas e culturais em munic{pios da RMSP e do do/

Estado, conforme orienta•o do Grupo T•cnico de Coordenac;•o do
SP/UPPM/SCEC,
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Participar das Redes TemAticas de Museus de S•o Paulo, atuando na
articulac•o, levantamento de informa•6es e realizac•Eo de a•6es de apoio • Area
temAtica afim.

Propor novas ac•6es que se coadunem com as linhas estabelecidas, em
diAIogo com o GTC SISEM-SP.

Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP e no interior.
Ampliar o p•blico atendido pela Organiza•c•o Social a partir de a•6es

desenvolvidas na RMSP e no interior.

1"1") ESTRATEGIA DE ACAO:
O Piano de Trabalho, por meio de programa espec[fico, constituido por a•es,
rotinas t•cnicas e obriga•6es deverA atender o conjunto de eixos de atua•o e
diretrizes programAticas do Sistema Estadual de Museus - SISEM-SP, devendo ser
mantidas as a•6es atualmente desenvolvidas, podendo ser inclufdas novas em
atendimento •s demandas do Sistema na sua articulac•o entre os museus e
munic[pios de S•o Paulo, a depender do or•amento e do cenArio p6s-pandemia.
SerA mantida pela Organiza•o Social uma equipe t•cnica no seu quadro de
funcion•rios especialmente constitu[da para essa finalidade, devendo ser mantida
visando garantir a execu•o do programa. Nesse sentido, est•o previstas:
- Fase preparat6ria para a realiza•o do EPM-Itinerante a ser realizado nas
macrorregi6es do Estado estabelecidas pelo SISEM-SP, totalizando 06 edi•es.
- Manuten•o do CEM- Cadastro Estadual de Museus, tanto no tocante • Plataforma
como •s visitas t•cnicas;
- Apoio aos processos de municipaliza•o de Museus Hist6ricos e Pedag6gicos;
- Realiza•c•o de ac•6es visando o fortalecimento de Redes Tem•ticas;
- Manuten•o do Piano de Comunica•o Institucional do SISEM- SP incluindo
assessoria de imprensa, gest•o de conte•do de website e desenvolvimento de
outras ferramentas de comunica•c•o virtual, conternplando tamb•m a base de
sistemas de informac•c•o (banco de dados e sistema gerencial, com respectivas

atualiza•6es necess• rias).
Ainda, estc•o previstas como Metas Condicionadas, a depender de recursos
itiner•ncias de exposic•es selecionadas em Edital, a realiza•o de cursos, oficinas e
palestras visando a capacitac•o e a melhoria dos processos de trabalho nos museus
paulistas, notadamente os Iocalizados no interior.
Todas as a•es serc•o definidas em parceria corn a Coordena•o e Grupo T•cnico do
Sistema Estadual de Museus, contando tamb•m com a participa•o dos t•cnicos da
ACAM Portinari disponibilizados para essas ac•es.
A atua•o para o fortalecimento das Redes TemAticas se darA por meio de a•6es
espec[ficas desenvolvidas no Museu Casa de Portinari, rede de museus casas;
Museu Fel[cia Leirner, rede de museus de arte e Museu India Vanulre, rede de
museus de arqueologia e etnologia, tornando essas institui•6es nEo s6 pontos de
apoio e refer•ncia •s a•6es do SISEM, bem como polos articuladores regionais, por
meio de reuni6es temAticas, encontros e grupos de estudo dessa natureza para
reflex•es, trocas de experi•ncia, difus•o de boas pr•ticas, articula•o de a•es em
parceria desses museus e seus profissionais nas suas respectivas especificidades.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
A equipe para o programa ser• constitu[da por 04 (quatro) membros - forma•o:
Area t•cnica de museus, especialmente para o apoio •s ac•6es do SISEM mais 01
(um) Coordenador.

IV) PtlBLICO ALVO: museus e munic[pios do interior e Grande SP e seu pub
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6. PROGRAMA DE COMUNICA•.•O E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

I) OBJETIVOS ESPECJ:FICOS:

Prestar informaqSes atualizadas sobre a programa(;cfiO e servi(;os do museu
Assessoria de ComunicaqcfiO da SCEC.

Elaborar publica(•6es diversas, corn enfoque educativo, hist6rico, artfstico,
t•cnico e/ou cientifico-tecnol6gico, contribuindo para a amplia(;cfiO do
conhecimento geral e especifico acerca das linhas de atua(;•o e dos principals
temas afetos ao museu.

Atuar corn a comunica(;•o interna, produzir a comunica(;cfiO visual e
implantar/requalificar a sinaliza(j•o interna e externa do museu.

Realizar a(;6es de relacionamento corn pSblicos-alvo, buscar potenciais
parceiros e, em conjunto com o Programa de GestcfiO Executiva, Transpar•ncia e
Governanqa, estruturar programas de apoio ao museu.

IT) ESTRATEGIA DE A•:.•O:
A Comunica•o Institucional • um dos eixos estruturantes da gest•o da ACAM
Portinari, considerando que • por meio de suas ac•6es que o relacionamento com os
pSblicos se d•. No 5ltimo periodo o objetivo principal definido para o fortalecimento
do perfil comunicacional das instituiq6es passou pela estruturaqcfiO dos processos e
pr•ticas de rotina e pela implementa(•o de projetos que consolidassem a
comunicaqcfiO Museus/P6blicos. Foram consistentes os esforc•os no sentido de
organizar canais de comunicaq•o que atendessem as necessidades dos pSblicos
cativos e potenciais, das instituic•6es administradas, de forma •tica, democr•tica e
transparente, privilegiando meios onde a comunicac•o opera em m•5o dupla.
Avaliando, foi possivel identificar que o sucesso do alcance do objetivo proposto
pela ACAM Portinari para o periodo passado, prepara o cen&rio para novos desafios,
onde alum da especializa(•5o do j•5 alcanqado, ser• adotada como estrat•gia
orientadora o fortalecimento das din•micas comunicacionais pot meio da integrac•o
de todos os esforqos relacionados • comunicaq•o institucional, iniciando-se nas
pesquisas de pSblicos, passando pelas ac•6es rotineiras j• consolidadas e avanqando
para os relacionamentos institucionais.
Intenc•5o futura • fortalecer o departamento de comunicaqcfiO das instituiq6es
baseados em uma vis•o ampliada de suas pr•ticas, onde todas as possibilidades e
potencialidades de comunicaq•o sejam tratadas de forma integrada. Para a ACAM
Portinari • imperativo que sua aq•o decorra de planejamento baseado na aplicaq•o
de ac•6es de avaliac•o sistem&ticas, que propiciem a construc•5o de an•lise
situacional fundamentada nas realizac•6es, dificuldades e sucessos institucionais e,
principalmente, considerando o papel social dos museus.
Desse modo, determinar objetivos e metas para a comunicaq•o institucional dos
museus • pensar estrategicamente seus futuros, considerando os interesses, as
necessidades e demandas da sociedade na qual est•o inseridos e envolvendo
museus e equipes de forma cHtica, comprometida com os objetivos e metas
determinadas e pensando e fazendo a comunicaq•o institucional de forma
integrada.
A adoq•o do modelo de comunicaq•o integrada • estrat•gia estabelecida pela ACAM
Portinari desde seu primeiro Piano de Comunicaq•o em 2010, a qual dever• ser
mantida para o presente Piano de Trabalho. //
Para o per{odo, perseguindo um modelo de comunicaq•o excelente, basead
uma comunica(;•o sim•trica em que museus/conteSdos/pL•blicos s•o entendid•/d.e

/



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRETARIO

forma dinc•mica e crescente, a sinergia avanc•ar• para as sub•reas tratadas pela
ACAM Portinari como pertencentes • comunicac•o institucional, envolvendo os
processos j• consolidados relacionados ao composto de comunica•o e avan•ando
para as ac•6es relacionadas • pesquisa de p6blico e ao desenvolvimento institucional
- captac•o de recursos, parcerias, fortalecimento da imagem institucional.
Assim, a proposta da ACAM Portinari • consolidar o modelo de comunicac•o
integrada na gest•o dos equipamentos, praticando a conex•o de forma transversal
entre diversas din•micas, partindo da integrac•o das ac•6es do composto de
comunicac•c•O institucional e trazendo para a •rea pesquisa de p6blico e as relac•6es
institucionais.
Essa proposta faz todo sentido considerando que pesquisas s•o a fonte de
compreens•o dos p6blicos, raz•o de ser de todo esfor•o comunicacional. Mapeiam
p•blicos caUvos e potenciais, permitindo a elabora(•o de ac•6es de divulgac•cfiO dos
diversos programas t•cnicos das instituiq6es e embasando a formulac•cfiO de aq6es
estrat•gicas para a harmonizac•o do interesse p6blico com a pr•tica institucional.
A proposta tamb•m • justificada ao incluir as relac•6es institucionais como subarea
da comunicaq•o institucional, considerando que para a ACAM Portinari relac•6es
institucionais • pr•tica de relaq6es p6blicas, portanto aq•o de comunicac•5o
institucional, focada na busca de possibilidades complementares de acesso a
recursos econ6micos e financeiros que contribuam para a sustentabilidade dos
equipamentos p6blicos.
Importante • destacar que o Piano de Desenvolvimento Institucional/Plano de
Mobilizac•cfio de Recursos vigente contempla diversas aq6es para o estabelecimento
de captac•o de recursos, construq•5o de parcerias institucionais e fortalecimento de
imagem institucional, mas para o pr6ximo contrato ele ser• atualizado
considerando sua sistematizac•5o e elaboraq•o de ac•6es mais arrojadas e criativas
baseadas em uma implementac•5o voltada para o alcance de metas e objeUvos, que
consolidem relacionamento os institucionais entre os museus e pessoas fisicas e
juridicas, com •nfase • criac•o e implanta•o de um Programa de S6cio
Contribuintes, inclusive com vers•o digital.
A gest•o da Comunicac•o Institucional dos museus geridos pela ACAM Portinari,
desde 2010, a ser mantida, • baseada em planejamentos anuais orientadores de
estrat•gias de implernentac•8o de ac•6es que potencializam o relacionamento das
instituic•6es com seus p6blicos cativos, p6blicos potenciais e p6blicos especificos
"nichos", exemplificado com o caso do Museu Casa de Portinari que desenvolve
uma ac•o dedicada • comunidade carcer•ria do Centro de ProgressEo Penitenci•ria
de Jardin6polis, cidade vizinha de Brodowski.
Esse planejamento, especialmente, privilegia o fortalecimento da imagem dos
equipamentos culturais do governo do Estado como refer•ncias regionais de alta
relev•ncia e legitimidade p•blica e cultural. O trabalho baseado em planejamento
de curto, m•dio e Iongo prazo deve set considerado como o estilo de gest•o da
comunicaqcfiO institucional da ACAM Portinari, sendo que, como fruto das atividades
de planejamento temos o Piano de Comunicac•5o dos Museus que s•o documentos
norteadores das pr•Sticas comunicacionais implementados por meio de din•micas de
avaliac•c•o e controle peri6dicas.
Vale ressaltar que os resultados positivos obtidos pelos museus no programa de
comunicac•cfio institucional, no decorrer do Contrato de Gest•o 05/2016, esUveram
amparados pelos Pianos de Comunicac•Eo que desde 2010 orientam a comunicac•Eo
dos museus, implementados de maneira ciclica onde um Piano sempre • o ponto de
chegada na consecuc•5o dos objetivos propostos e tamb•m ponto de partida para /
fixaq•5o de novos objetivos que levem a especializaq•5o da comunicaq•o institucionali
das instituiq6es. /

/.
/
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Para o pr6ximo exerc{cio ser• mantido o Piano de Comunicac•Eo, recentemente
atualizado em fun•o de avalia•Ses participativas considerando para isso as
pesquisas de p•blico, o p•blico interno e os parceiros/fornecedores terceirizados
relacionados • comunica•o, sendo que, como foco para o novo planejamento j•
foram identificadas necessidades relacionadas • comunicac•o digital, buscando a
ampliac•o e o fortalecimento da presenc•a regional dos museus.

Estratbgias de A•o:
Comunica•o Digital:
Considerando a relev•ncia das Tecnologias de Comunica•o e Informa•o - TICS
bem como as orienta•6es da Comunica•o da SCEC, a ACAM Portinari dedicou um
planejamento especial para a introdu•o das mfdias sociais no composto de

comunica•o dos museus, criando ent•o seu Piano de Comunica•o Digital que foi a
base para o entendimento e pr•tica da comunica•o online pelos equipamentos o
qual dever• ser mantido e ampliado buscando um fortalecimento de a•Ses no
ambiente digital em diversas mfdias sociais.
A ACAM concebeu e manter• um Piano orientado pela inova•c•o, caracteristica
intrinseca a din•mica digital, atualizando as suas ac•6es de forma sistematizada de
acordo corn o planejamento inicial. Assim, diversos recursos poder•o ser
incorporados, sempre que possivel, de forma inovadora nos museus administrados
pela ACAM no ambiente digital, exemplificando corn a ado•o do aplicativo de
acessibilidade Hand Talk, em 2014, que se mant•m, desde ent•o, como uma
importante ferramenta de inclus•o.
Com a consolidac•o da comunica•c•o digital o Piano de Comunica•Eo Digital foi
absorvido pelo Piano de Comunica•o Institucional, considerando que hoje a

comunica•o digital n•o • mais um diferencial, como foi na d•cada passada, mas
seus meios na atualidade s•o dominantes dentro do composto da comunica•o.
Para o presente exerc[cio est• previsto o compromisso com a implementa•o de

a•6es para fortalecimento da presen•a digital, considerando sua rela•o
abrang•ncia/baixo custo e respeitando o entendimento que a comunica•o digital
excelente acontece quando as informa•6es passam do mundo digital para o real,
produzindo conhecimento no p•blico focado, produzindo aplicac•6es pr•ticas e
interativas entre usu•rio e interface como parte de uma experi•ncia de
aprendizagem. Outra atenc•o ser• dada ao monitoramento de tend•ncias como a
transmiss•o de videos via live streaming (Hangouts Google, Periscope, etc.), de
forma a adotar um composto de comunica•o digital de alta representatividade
para os p•blicos das institui•es.
Importante tamb•m • destacar a gest•o das midias sociais por meio de m•tricas
que permitam a compreens•o mais assertiva dos pOblicos online. O embasamento
de decis•es de atua•o nas midias digitais, especialmente, baseado nas m•tricas jc•

uma pr•tica da ACAM Portinari, mas para o pr6ximo periodo est• previsto o

avanc•o no monitoramento da atua•o dos museus no ambiente online como forma
de construc•o de uma presen•a digital relevante e legitima.

Fortalecimento da presen•a regional:
Na comunicac•Eo digital a ACAM Portinari encontra soluc•6es para o fortalecimento
da presenc•a dos museus de forma global, considerando as limitac•es inerentes aos
meios de comunicac•o digital, mas, alum desse recurso, a ACAM Portinari pretende
dar continuidade a ac•6es que visam consolidar e ampliar a presenc•a regional das

instituic•es por meio de canals de comunicac•o alternativos que dialoguem corn as

comunidades locals, exemplificando corn os j• adotados "carros de som" em
Brodowski e Tup•, forma eficiente de comunicac•o com os p•blicos do entorno, ou J
entc•o reuni6es presenciais com os componentes do trade turistico no •mbito d•"
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aqSes de comunica(•cfio para o Museu Felicia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro,
entre outros.

III) NtJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
A equipe para o programa serA constituida por 02 (dois) profissionais e 01 (um)
estagi•rio na sede, 1 (um) assistente de Comunica(;•5o no Museu Casa de Portinari,
01 (um) estagiArio da Area de Comunica(•o nos Museus Casa de Portinari e Museu
fndia Vanufre e Museu Fel{cia Leirner/Audit6rio Claudio Santoro, contando com a
complemental;trio dos servi(;os de assessorias especializadas; tamb•m, atuando de
forma integrada e conjunta com as demais equipes dos tr•s respectivos museus

IV) PtJBLICO ALVO: visitantes, patrocinadores, instituiq6es parceiras e usu•rios
em geral

7. PROGRAMA DE EDIFICA•OES: MANUTEN•AO PREDIAL,
CONSERVA•AO PREVENTIVA E SEGURAN•A
I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

GaranUr a seguranqa da edifica(•cfio, do acervo e das instalaqSes, bem como
dos usu&rios (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e
funcionArios.

Criar condiqSes para a acessibilidade fisica •s Areas expositivas, de trabalho e
de uso comum.

Ampliar a sustentabilidade ambiental do museu.

II) ESTRATEGIA DE A•AO:
O Programa de Edifica(•Ses Conserva(j•5o, Manuten•5o, Seguran(•a da ACAM
Portinari para as institui(•Ses Museu Casa de Portinari, Museu Hist6rico e Pedag6gico
{ndia Vanuire e Museu Felicia Leirner/Audit6rio Claudio Santoro terA por objetivos
fomentar a conserva(•o de patrim6nio edificado e nele contido, orientar gestcfio e
manuten(;•o dos edificios, com bom desempenho e amplia(;•5o de acessibilidade
ffsica e sustentabilidade arnbiental, e implementar condi(•Ses de seguranqa aos
usuArios (visitantes e funcionArios), edificios e acervos.
Refere-se:
- No Museu Casa de Portinari, o terreno e edifica(•Ses (casa principal, casa anexa,
capela da Nonna, sanitArios), im6vel vizinho, cedido em comodato para a ACAM
Portinari, capela Santo Ant6nio, Iocalizada na pra(;a do museu - atualmente
extens•fio da Area expositiva do Museu, formalizada a partir de celebra(•5o de Termo
de Coopera(;•o T•cnica com a Arquidiocese de Ribeir•o Preto e terreno na divisa
aos fundos, por questSes de Seguran(;a, esclarecendo que est.• em tramita(;•o no
IPHAN , atual proprietArio dos Iotes, a transfer•ncia para o Museu Casa de
Portinari/SCEC. Some-se a esse conjunto os espa(;os que compSem os "Caminhos
de Portinari" (Antiga Esta(j•o Ferrovi•ria, Coreto e Bebedouro POblico de Animais)
os quais constituem uma extens•o do Museu Casa de Portinari, que atua em
conex•o com outros espa(;os representativos da mem6ria de Candido Portinari e da
cidade, dialogando com o territ6rio onde est,5 instalado, cuja parceria foi
formalizada e estabelecida corn a Prefeitura de Brodowski por meio da assinatura
de Termo de Coopera(;•o T•cnica, estabelecendo urea importante inova(;•o no//
conceito e na prAtica do fazer museol6gico e na fun(•o social e relev&ncia doj
museu na comunidade na sociedade onde atua. /

'
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- No Museu India Vanuire, o terreno e edificac•o com dois pavimentos;
- No Museu Felfcia Leirner/Audit6rio Claudio Santoro, o terreno corn •rea de mata,
jardim (•rea expositiva), concha ac•stica, pr•dio do audit6rio com tr•s pavimentos,
estacionamento e conjunto de alojamentos com quatro pr•dios.
Ter•, em seu •mbito, Piano de Gest•o e Manuten•o em Ediffcios, Manual de
Normas e Procedimentos de Seguranc•a e Piano de Conting•ncia para cada
instituic•o. Considerar• as normas ABNT NBR 5674:2012, NBR 14037:2011, NBR
9050:2015 e a Norma de Inspe•o Predial Nacional 2012 do Instituto Brasileiro de
Avaliac•6es e Pericias de Engenharia. A Norma ABNT NBR 5674:2012 estabelece os
requisitos para a gest•o do sistema de manuten•o de edificac•6es. A NBR
14037:2011 fornece diretrizes para elaborac•o de manuais de uso, operac•o e
manutenc•o das edifica•6es e a NBR 9050:2015 orienta tecnicamente as
adequac•6es para acessibilidade fisica.
O Programa de Edifica•6es ter•, como estrat•gia de ac•,•o, o desenvolvimento de
cinco atividades, a seguir indicadas, cada uma delas consistindo em provid•ncias,
ac•6es, registros e documentos resultantes, nas tr•s instituic•6es - MCP, MIV e
MFL/ACS.
1 - Informa•6es sobre as caracterfsticas t•cnicas da edificac•o

- Memorial descritivo (com anexos: projetos executivos estruturais)
2 - Informac•6es sobre procedimentos recomend•veis para o melhor uso da

edificac•o
- Destinac•o dos espac•os e suas cargas m•ximas, conforme as estruturas
existentes
- Ordenac•o do paisagismo
- Piano de Sustentabilidade Ambiental (com orientac•6es para: o uso racional de
•gua, energia el•trica, g•s, outros combustiveis, materiais de consumo e t•cnicos;
a minimizac•o e disposic•o de lixo, residuos e descartes; a compensac•o ambiental
com plantios, atividades de comunicac•o e educac•o ambiental, distintas ou
transversais nas ac•6es educativas)
3 - Informac•6es para orientar as atividades de operac•o (conjunto de atividades a

serem realizadas para controlar o funcionamento das instalac•6es e equipamentos
da edificac•o)
- Descric•6es e desenhos (croquis) das instalac•6es prediais (com anexos: projetos
execuUvos das instala•6es)
- Descric•o e Iocalizac•o (croquis) de equipamentos de prevenc•o contrafogo e
combate a inc•ndio
- Cadastro de equipamentos
- Manuais t•cnicos de equipamentos
- Certificados de garantia de equipamentos
- Relac•o de assist•ncias t•cnicas

Relac•o dos servic•os de utilidade p•blica pertinentes •s instalac•6es e
equipamentos
4 - Documentos t•cnico-administrativos

- Termo de uso
AIvar• de Vistoria do Corpo de Bombeiros (corn registros de ac•6es para

renova(•o)
Alvar• de Funcionamento de Local de Reuni•fio (com registros de ac•6es para

renovac•o)
- Seguro predial - contra inc•ndio, danos patrimoniais e responsabilidade civil (com •
registros de ac•6es para renovaq•fio)

/- Programa de Prevenc•o de Riscos Ambientais (PPRA)
- Programa de Controle M•dico de Sa•de Ocupacional (PCMSO)
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Manual de Normas e Procedimentos de Seguran•a (com registros de eventuais
ocorr•ncias e provid•ncias tomadas)

Piano de Conting•ncia (corn registros de treinamentos realizados e eventuais
altera(•6es demandadas)

Piano de Controle de Agentes Biol6gicos (com diagn6stico de vulnerabilidades,
recomenda(•6es de tratamento e registros dos tratamentos realizados)
- Acompanhamento de consumo de •gua, energia el•trica, g•s, outros
combustfveis, materiais de consumo e t•cnicos (com registros mensais ou em
periodicidade menor quando necess=irio)
5 - Atividades de manuten(•o (conjunto de atividades a serem realizadas para

conservar ou recuperar a capacidade funcional de edifica(•o) corn informa•6es para
orienta(•o
- Registros para cada componente de edifica(•o, contemplando funcionalidade,
acessibilidade, seguran(•a e sustentabilidade
O item 5, nas informa•6es para orienta•o, trar• lista de componentes de

edifica(•o, e dos v•rios espa(•os destinados a usos especificos, servindo como lista
de verifica(•o (checklist) para as inspe(•6es peri6dicas dos v•rios componentes, em
roteiro 16gico. As inspe(]Ses ser•o rotina da equipe usu•ria da edifica(•o ou, quando
necess•rio, feitas por especialistas.
Para cada componente de edifica(•o, haver• tr•s conjuntos de dados:
- Aspectos t•cnicos corn registro de anomalias construtivas (dos projetos,
materiais e servi(•os da fase de constru(•o ou da acomoda•o natural do ediffcio no
terreno);
- Aspectos de uso - com registro de condi•es (a se observar, implementar e
manter):
- para os usu•rios (considera acesso - como boa condi•o de mobilidade e inclus•o
das pessoas, seguran(•a, sa6de e conforto clim•tico, ac6stico, luminico e
ergon6mico);
- Para o patrim6nio edificado e nele contido (considera deprecia•o e perda
patrimonial);
- Para o meio ambiente (considera economia de recursos e danos ambientais),
- Manuten(•o - com registro dos servi(•os a fazer e daqueles realizados.
O conjunto de dados denominado Aspectos de Uso, contemplar•, para cada
componente de edifica(•o ou espa•o, conforme pertinente, a implementa(]•o e
manuten(•o de:
- Funcionalidades gerais;
- Par•metros de acessibilidade;
- Par•metros de seguran(•a de usu•rios, de acervo (aliado ao Programa de
Conserva•o), de edificio, de seguran(•a geral, de seguran•a contra inc•ndio e
relativos ao Piano de Conting•ncia;
- Par•metros de sat•de e conforto clim•tico, act•stico, lum•nico e ergon6mico;
- Sustentabilidade.
Em sustentabilidade, mesmo corn poss•veis limita(•6es trazidas por projetos

construtivos executados muitos anos atr•s, esse Programa de Edifica(•6es buscar•
o atendimento de boas pr•ticas em rela(•o ao meio ambiente significando:
- Minimizar transtornos para a biodiversidade e vizinhan(•a;
- Maximizar economia no uso de •gua, energia el•trica e combust•veis,
aproveitando •guas, ilumina(•o, ventila(•o e aquecimento naturais;
- Utilizar materiais que causam menos danos ambientais na cadeia de produ(•o e
uso;

polui(•o do ar, •gua e solo, incluindo redu(•o, reuso e reciclagem de/EvitarI

materiais, f
/.
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Nesse aspecto, a ACAM Portinari, ao lado de par•metros ambientais nas a•es de
manuten•o predial, atualizar• e implementar• o Piano de Sustentabilidade
Ambiental de cada institui•c•o, delineado acima, no item 2.
As atividades de manuten•o orientados com informac•6es (item 5) se consolidarSo
em servi•os de manuten•o, gerenciados atrav•s de um sistema que definir•:
- Que ac•es realizar para preservar o desempenho da edifica•o ao Iongo do
tempo;
- Quando realizar;
- Como se realizam as ac•es, considerando-se os aspectos t•cnicos, os preceitos
legais e os recursos necess•rios e disponfveis para os servi•os de manuten•o;
- Quem realiza as v•rias a•Ses necess•rias, incluindo o fluxo de informa•6es entre
os diversos participantes dos servi•os de manuten•o.
A manuten•o de v•rios componentes de edifica•o gerar• documentos, como, por
exemplo, certificado de limpeza dos reservat6rios de •gua, atestado de capacidade
do sistema de prote•o contra descargas atmosf•ricas, certificado de ensaios de
pressuriza•8o em cilindros de extintores, relat6rio de inspe•c•O anual de elevadores,
alum daqueles do item 4, que se refere aos documentos t•cnico-administrativos a
serem providenciados ou atualizados.
Nos documentos t•cnicos-administrativos, observa-se que h•:

- Para o Museu Casa de Portinari
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - v•lido at• 16/04/2022
AIvar• de Funcionamento - v•lido at• 10/06/2021
Seguro de Responsabilidade Civil - v•lido at• 04/12/2020
Seguro Predial - v•lido at• 25/11/2020
Seguro Predial do im6vel Iocado - v•lido at• 26/07/2021
AIvar• de Funcionamento da Ioja - v•lido at• 24/06/2021
Ainda dentro do Programa de Edifica•6es, poder• haver o desenvolvimento de
projeto de ocupa•o de terreno vizinho, de 2.852 m2, propriedade do IPHAN na
expectativa de cessc•o para a SCEC, prevendo-se •reas t•cnicas e espa•o de
exposi•6es tempor•rias.
As estrat•gias de ac•c•o desse programa se desdobrarc•o em rotinas t•cnicas,
obriga•6es e a•6es a serem realizadas em pianos de metas anuais, e alimentar•o
os relat6rios exigidos.
- Para o Museu Felicia Leirner / Audit6rio Claudio Santoro
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Audit6rio - v•lido at• 24/05/2021
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AIojamento - v•lido at• 01/11/2022
AIvar• de Funcionamento - v•lido at• 24/05/2021
Seguro de Responsabilidade Civil - vc•lido at• 04/12/2020
Seguro Predial -v•lido at• 01/06/2021
- Para o Museu India Vanuire
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - vc•lido at• 28/02/2021
AIvar• de Funcionamento - expedido pela PM de Tupc• sem data de validade
Seguro de Responsabilidade Civil - v•lido at• 04/12/2020
Seguro Predial - vc•lido at• 09/11/2020.
Seguro Predial do im6vel Iocado - v•lido at• 21/02/2021
As estrat•gias de a•o desse programa se desdobrar•o em rotinas t•cnicas,
obriga•6es e a•6es a serem realizadas em pianos de metas anuais, e alimentar•o
os relat•rios exigidos.
*Documentos vigentes na presente data ser•o renovados no seu vencimento.

III) NOMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA: /
Museu Casa de Portinari - A equipe para o programa ser• constituida por 01/
(urn) Funcion•rio corn a fun•Eo de Assistente de Edifica(•Eo - Graduado enn

/,
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Arquitetura e Urbanismo, 01 (um) Funcion•rio terceirizado com a fun(•o de
Zelador, para pequenas manuten(•6es el•tricas, hidr•ulicas e predial, como limpeza
de telhados e calhas, jardins, etc. e 02 (dois) Funcion•rios terceirizados com a
fun(•o de Auxiliar de Limpeza,

Museu Felicia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro - A equipe para o programa
ser• constituida por 01 (urn) funcion•rio com a fun(•o de Assistente de Edifica(]•o -

Formado em Engenharia Civil; 01 (um) funcion•rio com a fun(•o de Oficial de
Manuten(•o Predial; 01 (um) funcion•rio com a fun(•o de ajudante de
manuten(•o; 01 (um) Funcion•rio terceirizado corn a fun(•o de Zelador, para
pequenas manuten(•es el•tricas, hidr•ulicas e predial, como limpeza de telhados e
calhas, jardins, etc; 04 (quatro) funcion•rios terceirizados corn a fun(•o de Auxiliar
de Servi(•os Gerais (Limpeza); 02 (dois) Funcion•rios terceirizados com a fun(•o de
jardineiro;

Museu Hist6rico e Pedag6gico •ndia Vanuire - A equipe para o programa ser•
constitufda por 01 (urn) Funcion•rio terceirizado com a fun•o de Zelador, para
pequenas manuten(•6es prediais como limpeza de telhados, calhas, jardins, etc. e
manuten(•6es el•tricas e hidr•ulicas, e 01 (urn) Estagi•rio em Edifica(•o, estudante
de Engenharia Civil; 02 (dois) Funcion•rios terceirizados corn a fun(•o de Auxiliar
de Limpeza.

IV) PI•IBLICO ALVO: visitantes e usuc•rios em gerald.
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POLITICA DE EXPOSI•:6ES E PROGRAMA•:•,O CULTURAL 2021

MUSEU CASA DE PORTINARI - BRODOWSK__KL/SP

MissSo
Preservar, pesquisar e comunicar, para estudo e entretenimento, a casa

onde viveu Candido Portinari, as pinturas murais e colec•6es, como objeto
patrimoniais que s•o testemunhos da hist6ria local, regional e nacional, e
partes da experimentaq•o e produ(•o artistica de pintor internacionalmente
not•vel por suas obras.Comp6e a miss•o do museu, pelas caracterfsticas e
voca(•o, articular-se com marcos da mem6ria da cidade e ser um polo de
fomento de express•o artfstica.

Politica de Exposi•5o e ProgramagSo Cultural

Em conson•ncia • miss•o e objetivos estabelecidos no Piano
Museol6gico da institui(•o est• concebido o Programa de Exposic]6es e
Prograrnac•o Cultural do Museu Casa de Portinari

0 Programa de exposic•6es contemplar• 04 eixos: exposi(•o de Ionga
durac•o, exposic•6es tempor•rias que poderc•o tamb•m ter um car•ter
itinerante e exposi•6es virtuais, a seguir especificados.
A exposi(•o de Ionga dura(•o • compreendida como o canal preferencial de
comunicac•o do museu corn os seus visitantes; devendo levar em conta os
objetivos e caracterfsticas de um museu-casa, casa de artista a casa de
Candido Portinari, compreendida como um bem artfstico, hist6rico e
arquitet6nico e como objeto museol6gico, com caracterfsticas que v•o alum de
uma casa moradia, que:
1. cont•m obras de Portinari em sua estrutura
2. guarda experi•ncias t•cnicas e est•ticas de Portinari e de artistas de seu
circulo de relac•6es
3. exibe intervenc•6es do artista - express6es de seu movimento criativo, sua
vida e vinculo com a terra natal
4. • tema recorrente na produ(•o artistica de Portinari
5. tern seu contexto na cidade de Brodowski
6. • contexto de aspectos do processo criativo do artista
A casa que • objeto museol6gico e dialoga com a produc•c•o artistica de
Portinari, assim como sua •poca, sua vida profissional e privada e sua terra
natal - Brodowski - s•o influ6ncias e temas de sua arte.
Sob essa perspectiva, a exposig•o de Ionga duragEo dever•, comunicar o acervo
do museu - a casa (seus afrescos e t•mperas, conjunto arquitet6nico, de
m6veis e utens{lios, pinturas, desenhos, gravuras poesias) -contextualizando-a
em rela(•o ao processo criativo do pintor e • hist6ria da comunidade de
Brodowski, assim como referenciando as influ•ncias da •poca, vida e terra
natal do artista em sua produ(]•o, contemplando como vertentes e
desdobramentos temciticos: a casa: edifica(•o: exibi(•o de obras e
interveng6es de Portinari na estrutura da casa, experi•ncias t•cnicas e est•ticas
do artista e amigos, m6veis, utens{lios e outros documentos, que s•o
testemunhos de um modo de vida compartilhado pela comunidade e de/
processos criativos, as narrativas de urea vida: o pintor Candido Portinari, corn J
exibic•o de documentos e dados em recursos expogr•ficos indicativos da 6poc•/
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e da vida do artista que permitam explorac38o das influ•ncias e temas de sua
produc38o artistica e a terra: um lugar, Brodowski, com exibic•8o de obras,
documentos e dados em recursos expogrSficos que situem a Brodowski de
Candido Portinari no passado e presente da comunidade ligando influ•ncia e
tema de uma produc•8o artistica • preservac38o da mem6ria de um lugar
Considerando-se as limitac36es de espac3o atuais do Museu Casa de Portinari,
principalmente pela sua caracteristica de museu-casa e condic38o de im6vel
tombado pelos 6rgSos de patrim6nio, as exposic36es tempor•rias poderSo ser
realizadas em outros espac•os da cidade, ou 8rea externa do museu, ou ainda,
espac3o interno possivel do pr6prio museu, fator limitador de ampliac38o e
diversificac38o de calendSrio, devendo estar sempre alinhadas aos temas
correlatos do Museu Casa de Portinari, complementando-os e/ou
aprofundando-os, buscando conex6es com outras instituic36es, espac3os e
p0blicos. Preferencialmente, serSo desenvolvidas exposic36es que abordem
m61tiplos aspectos sobre a vida e obra de Candido Portinari; ainda, artes
visuais em geral. Urea importante frente de exposic36es est8 no ambiente
virtual que possibilita nSo s6 a ampliac38o de atividades a outros p0blicos como
a abordagem de diferentes conte0dos que podem contribuir para a ampliac38o
da informac38o e extroversSo dos conteOdos pr6prios da instituic•8o e os afins e
relacionados ampliando as possibilidades da visitac38o.

No tocante a exposic36es itinerantes, as pr6prias mostras de curta
durac38o do Museu Casa de Portinari poderSo ser utilizadas em circuitos de
outros espac3os culturais e museus, tanto da cidade e regiSo, como todo o
Estado de $8o Paulo, inclusive outras regi6es do pals; devendo tamb•m
integrar um circuito de exposic36es do SISEM- Sistema Estadual de Museus.
Assim, exposic36es elaboradas especialmente para divulgar o legado de Candido
Portinari e o pr6prio Museu, e que, alum disso, sejam de f•cil portabilidade,
poderSo ser utilizadas para percorrer escolas e espac3os educativos e culturais
em todo o pais.
O desenvolvimento da programac•8o do Museu Casa de Portinari vai em direc38o
do entendimento, que em respeito • pr6pria mem6ria de Candido Portinari, que
foi acima de tudo um cidadSo comprometido com as quest6es de seu tempo,
notadamente as de cunho social, nSo seria suficiente apenas preservar o seu
legado e ponto final. H,• que se ir alum, promovendo o fazer artistico, a fruic38o
e apreciac3•o est•ticas; o exercicio de talentos, a descoberta de vocac36es, o
acesso das pessoas corn necessidades especiais, os que se encontram em risco
e vulnerabilidade social, a valorizac38o do talento, da criac38o, da arte na vida de
cada individuo e na coletividade, enfim, h8 que se implementar uma politica de
ac36es, de car•ter formativo e de aprecia(3•o/programac3•o que executadas com
periodicidades definidas garantam continuidade do oferecimento de servi•os
qualificados ao p6blico do interior e consolidem o papel do Museu Casa de
Portinari como refer•ncia na cidade e regiSo, corn destaque para os "Caminhos
de Portinari" e Cidade Galeria/Galeria a C•uAberto e, em construc38o, o "Ateli•
Portinari" (nome provis6rio) que agrupar8 e articular8 o conjunto de ac36es
atualmente desenvolvidas pelo Museu no tocante a aprendizagem, fomento e
fruic•o de produc•o artistica e fomento • economia criativa.

SerSo incorporadas ac•6es no ambiente virtual que se revelaram muito
positivas quando no periodo de fechamento do museu, em func•8o da pandemia/
de Covid 19, foi necess•rio encontrar caminhos para manter lac•os e oferta de/
programac3•o de qualidade para o p6blico em seus diferentes perfis, j"

//"
,
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MUSEU_ FELICIA_ LEIRNE•AUDIT6RIO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS
DO JORD•.O/SP
Miss•o

A miss•5o do Museu Felicia Leirner • preservar, pesquisar e comunicar
sua cole(;•5o de esculturas; promover fruic•o e express•o em artes visuais,
especialmente em escultura; estimular apreciac;•o, compreens•5o e express•fio
musical; preservar a vegetac•5o do seu jardim, intrinsicamente associada com a
colecjcfio de esculturas, e sua Area adjacente de mata atl&ntica, e promover a
conservac;•fio ambiental, contribuindo na constru(;•o de di•logos e pontes para o
conhecimento.

Politica de Exposi•o e Programa(•o Cultural

Trata-se o Museu Felicia Leirner de um espac•o diferenciado por ser
constituido pela integrac•5o do jardim de esculturas, audit6rio e natureza
exuberante e impar pelas suas caracterfsticas.

Assim, a politica de exposic•6es e programac•o dever•5 levar em conta
esses fatores e ser reveladora ao p6blico da misscfiO e objetivos do
equipamento.

A exposic•o de Ionga durac;•o, que dever• ser regularmente mantida,
complementada e atualizada sempre que necess•rio, possui algumas
peculiaridades que a tornam 6nica e diferenciada, n•o apenas pelo fato de
tratar-se de um jardim de esculturas a c•u aberto, mas tamb•m porque as
referidas obras foram distribufdas e instaladas no espac;o pela pr6pria
escultora; podendo ser assim atribufda a curadoria da exposi(•o • pr6pria
Felicia Leirner; devendo ser preservada e respeitada, pois exprime a relac;cfio da
artista corn a natureza, corn o espacjo; sendo necess•rio ainda considerar que o
conjunto de obras expostas possibilita ainda o reconhecimento de modificaq6es
estiffsticas na trajet6ria da escultora, que podem, segundo Frederico Morais,
critico e historiador de arte, ser agrupadas em cinco fases presentes no museu.

As exposic;6es tempor•rias e itinerantes dever•o ser um
aprofundamento e complemento e alinhadas aos eixos tem•ticos do museu que
s•o artes pl•sticas, m6sica e patrim6nio ambiental (jardim, paisagem e
ambiente), os quais ser•o sempre tratados e compreendidos de forma
integrada.

Uma importante frente de exposic•6es est• no ambiente virtual que
possibilita n•o s6 a ampliac•o de atividades a outros pL•blicos como a
abordagem de diferentes conte6dos que podem contribuir para a ampliac;•o da
informa(;•o e extrovers•o dos conte6dos pr6prios da institui(•o e os afins e
relacionados ampliando as possibilidades da visitac;•5o.

A programac•o tamb•m estar• alinhada a essas premissas, sendo que o
museu desenvolver,• ac•6es que favore(;am as m6ltiplas experi•ncias est•ticas
que s•o possiveis no espa(;o, fundamentais para outros modos de cogni(;•o
como aquisic•o de conhecimentos, assim, formando, junto corn intencj6es e
atitudes o complexo cognitivo-comportamental pr6prio de cada individuo
humano.

Por outra linha, a programac•5o dever• contribuir para o aumento da
visibilidade institucional, garantir um papel sociocultural para o museu na/
cidade e regi•o e ampliar o relacionamento com o p6blico e o acesso ao espac•o
e seus conte6dos e servi•os. //

/
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Compondo a programacj•o ter• continuidade o calend•rio anual de
atividades do Audit6rio Claudio Santoro visando a aproximac•o com os
jordanenses, a formac•cfio de p6blico e o fomento • fruicj•o e ao fazer artistico.

Ser•o incorporadas ac•6es no ambiente virtual que se revelaram muito
positivas quando no periodo de fechamento do museu, em funcj•5o da pandemia
de Covid 19, foi necess•rio encontrar caminhos para manter laqos e oferta de
programacj•o de qualidade para o p6blico em seus diferentes perfis.

M.H.P. INDIA VANUIRE - TU•P_A_/SP

Miss•o

O Museu Hist6rico e Pedag6gico Tndia Vanuire tem como miss•o preservar,
pesquisar, valorizar e comunicar patrim6nio hist6rico e patrim6nio etnogr•fico
indigena, em especial o legado de povos do oeste paulista, e promover a
reflex•o critica sobre valores humanos e cidadania levando em conta diferentes
culturas e interac•6es entre diversos grupos da sociedade.

Politica de ExposiG•o e ProgramaG•o Cultural

O Programa de Exposig6es e Programag•o Cultural do MHP Tndia Vanuire
est• em conson•ncia ao Piano Museol6gico da instituic•o.

Assim, a miss•o institucional e os objetivos do museu devercfiO estar
explicitados para o p6blico por meio de suas exposic•6es, notadamente da
exposicj•5o de Ionga durac•o.

Sob essa perspectiva, a exposic•fio de Ionga durac•o deve versar sobre
as linhas tem•ticas definidas para o museu, complementadas por recursos
atrativos e interativos, contemplando ainda, de forma destacada, as culturas
Kaingang e Krenac, remanescentes na regi•o e instaladas nas terras indigenas
pr6ximas ao municipio de Tup•; estando as colecj6es, devidamente
pesquisadas, articuladas por m6dulos, de modo a valorizar a sua compreens•5o,
import•ncia e representatividade.

As exposicj6es tempor•rias, realizadas pelo pr6prio museu, ou em
parcerias corn instituic•6es afins, dever•o ter sua abordagem direcionada ao
aprofundamento ou complemento de aspectos da exposicjcfio principal, bern
como da pr6pria colecj•o, e de di•logos possiveis corn outros acervos e museus.
Essas mostras dever•5o possibilitar a construc•o de novos sentidos e
percepg6es sobre os temas abordados, o estabelecimento de di•logos entre
perspectivas conceituais e patrimoniais e grupos sociais diversos, bern como a
proposicj•5o de leituras diferenciadas das que habitualmente est•o presentes nas
exposic•6es de Ionga durac•o.

AlUm de poderem desenvolver aspectos pouco explorados das culturas
Kaingang e Krenac por meio do acervo etnol6gico do museu, as exposic•6es
tempor•rias poder•fio tratar de temas relevantes para a hist6ria de Tup•fi, assim
como recorrer a aspectos ambientais da regi•fio, explorando tamb•m os demais
segmentos de acervo do museu.
No tocante a exposic•6es itinerantes, as pr6prias mostras de curta dura•fio do
MHP fndia Vanuire poder•o ser utilizadas em circuitos de outros espac•os
culturais e museus, tanto da cidade e regi•o, como todo o Estado de S•o Paulo,
inclusive outras regi6es do pals; devendo tamb•m integrar um circuito de,

exposic•6es do SISEM- Sistema Estadual de Museus. •J

/
J
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A instituic•o estar• aberta para receber exposic•es geradas por outros
museus, desde que alinhadas e correlatas aos temas e conte•dos trabalhados
pelo MHP India Vanufre.

Uma importante frente de exposic•6es est• no ambiente virtual que
possibilita n•o s6 a ampliac•o de atividades a outros p•blicos como a
abordagem de diferentes conte•dos que podem contribuir para a ampliac•o da
informac•o e extrovers•o dos conte•dos pr6prios da instituic•o e os afins e
relacionados ampliando as possibilidades da visitac•o.

Ainda, em conson•ncia • miss•o e objetivos do MHP India Vanuire ser•
desenvolvida uma programac•o visando estreitar o contato entre a instituic•c•o e
o p•blico em geral, fazer a inserc•o do museu no calend•rio formal da Area
museol6gica; visando, tamb•m, ampliar e melhorar a qualidade de acesso ao
museu, os servic•os oferecidos, bem como a extrovers•o de seus conte•dos,
possibilitando que se possa usufruir da instituic•o, espac•o de relac•6es sociais
diversas; de seus servic•os e espac•os com uma participac•o ativa,
ultrapassando o conceito de simples atendimento ao p•blico.

Sob essas premissas s•o desenvolvidas as ac•6es e projetos
estruturantes alinhados aos temas do museu, sua miss•o e objetivos,
agrupadas em periodicidades diferentes, como anuais, como Encontros,
Semana do Indio, Semana dos Povos Indigenas, entre outras; mensais,
tem•ticas, enfim, conforme o perfil da atividade, tendo sido um calend•rio
estabelecido, que poder• ser alterado e atualizado sempre que necess•rio.

Dentre as principais atividades merecer• destaque a manuten•o da
presenc•a e participac•o remunerada de ind•genas para realizac•o de ac•6es que
envolvem os saberes e fazeres ind•genas, bem como a valorizac•o,
fortalecimento e comunicac•o de suas diferentes culturas.

Ser•o incorporadas ac•6es no ambiente virtual que se revelaram muito
positivas quando no per•odo de fechamento do museu, em func•o da pandemia
de Covid 19, foi necess•rio encontrar caminhos para manter lac•os e oferta de
programac•o de qualidade para o p•blico em seus diferentes perfis.

DESCRITIVO RESUMIDO DAS EXPOSI•6ES E DA PROGRAMA•AO
CULTURAL DE 2021

MUSEU CASA DE PORTINARI/SP

EXPOSI•AO VIRTUAL
Conceber e produzir exposic•es virtuais a partir de temas afetos diretamente
aos conte•dos do museu e/ou temas correlatos.

EVENTOS PERIODICOS

DOMINGO COM ARTE
Em conson•ncia •s Politicas Culturais da SCEC e ao Piano Museol6gico da
instituic•o, que considera em suas linhas program•ticas o importante papel do
Museu de realizar eventos que viabilizem o acesso qualificado da populac•o
cultura e • educac•o, contribuindo para a formac•o de p•blico de museus e
equipamentos culturais, o Museu Casa de Portinari realiza o Domingo com Arte,
um projeto extremamente relevante do N•cleo de Eventos do Museu Casa de
Portinari que busca proporcionar aosvisitantes da instituic•o a experi•ncia de

!observar Artistas Pl•sticos produzindo em tempo real; compreender o processo,/
J

!
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utilizado na escolha da t•cnica, recursos materiais, entre outros. Ainda,
oferecer aos Artistas Pl•sticos de Brodowski e Regic•o a oportunidade de
divulgar os seus trabalhos e utilizar o espac•o p6blico para a troca de
conhecimentos.
O evento • realizado no segundo domingo de cada m•s, na esplanada do
Museu Casa de Portinari; outras possibilidades de expressSes artisticas s•o
associadas a ac•o, como feira de artesanato, est•tua viva, apresentac•6es
artfsticas e musicais. Ainda, haver• a edic•c•o do Domingo corn Arte no
Ambiente Virtual, ampliando as possibilidades da atividade para os artistas e
para o p6blico.

CURSO DE PINTURA
Em conson•ncia ao Piano Museol6gico da instituic•o, que considera em suas
linhas program•ticas o importante papel do Museu de incentivar o fazer
artistico e descobrir novas talentos, exercitando a capacidade criadora das
crian•as, levando em conta as possibilidades e os modos de os alunos
transformarem seus conhecimentos em arte, ou seja, o modo como aprendem,
criam e se desenvolvem na c•rea, o Museu Casa de Portinari realiza o Curso de
Pintura.
O curso de pintura destina-se a crian•as e jovens da cidade em 2 faixas
et•rias: de 07 a 11 anos e 12 a 15 anos de idade, tendo por objetivo incentivar
o fazer artfstico, exercitar vocac•6es e descobrir novos talentos, oportunizando o
acesso a essas crian•as de conhecerem materiais, t•cnicas de pintura e outras
produc•6es artisticas.
A articulac•o entre t•cnica, percepc•8o, imaginac•c•o, sensibilidade e elementos
como luz, piano, ponto, linha e movimento, representam urea aplicac•o
recriadora para essas crianc•as que utilizam esses conhecimentos em suas
produc•Ses artisticas.

OFICINAS ANDANTES
Em conson•ncia ao Piano Museol6gico da institui(;Eo, que considera em suas
linhas program•ticas o importante papel do Museu de realizar a(;Ses que
viabilizem o acesso qualificado da populaqSo • cultura e • educa(;cfiO, atuando
extramuros e contribuindo para a formac•o de pL•blico de museus e
equipamentos culturais, o Museu Casa de Portinari realiza as Oficinas Andantes,
que tern como objetivo ampliar e consolidar o papel do Museu atrav•s do
desenvolvimento de a(;Ses de inclusc•o social e oportunizar o patrim6nio cultural
que ele representa para um pL•blico residente em periferias, bairros afastados e
aqueles impossibilitados de usufruir a institui(;•5o e as atividades de forma(;•o e
entretenimento por ela oferecidas.
As "Oficinas Andantes" s•o realizadas sempre aos finais de semana,
contemplando um s•bado por m•s, ampliando assim a participaq•fio de crianqas
e jovens das comunidades, que, normalmente, nos dias da semana j• possuem
urea rotina de tarefas e horas de estudo.

OFICINA DE FI•RIAS
Em conson•ncia ao Piano Museol6gico da instituic•o, que considera em suas
linhas program•ticas o importante papel do Museu de realizar eventos que
viabilizem o acesso qualificado da populac•o • cultura e • educac•o, o Museu
Casa de Portinari realiza as Oficinas de F•rias. Atividade tradicionalmente
realizada pela instituic•o, incentiva o brincar coletivo, atrav•s de brinquedos e

/brincadeiras antigas, predominantemente presentes na produ•o pl•stica e /

po•tica de temc•tica infanUl do artista Candido Portinari; no periodo de f•rias e /
/
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recesso escolar, oferece Es crianc;as da cidade e visitantes do museu uma
alternativa de lazer, ao mesmo tempo, contribui para o desenvolvimento de
compet•ncias e habilidades dessas crianc•as, oferecendo oficinas de confec(•5o
de brinquedos, como pipa, bola de meia e bugalha, oficina de brincadeiras
coletivas, como cabo-de-guerra, corda, roda e pique-esconde e contac•5o de
hist6rias.

FEIRA DE ARTESANATO
Brodowski • um celeiro criativoJ O artes•o, profissional que encanta com
objetos cheios de delicadeza tern presenc•a fundamental no cen•rio cultural da
cidade. A t•cnica manual permite que o trabalho seja exclusivo e
personalizado, sem repetic•6es! Em nossa galeria voc• conhece mais sobre os
artesanatos e os autores.

FAZENDO ARTE!
Os desenhos infantis s•o pura inspira(•c•o para um mundo melhor e trazem
muito mais encanto para o dia a dia! Candinho adorava desenhar, e fazia at•
na terra fina do chc•o de Brodowski, ficava triste quando o desenho sumia com
o vento.

EVENTOS TEM,A TICOS

SEMANA DE MUSEUS
Participac•o efetiva nas ac•6es realizadas pelas instituiq6es do cen•rio
museol6gico, busca conson,•ncia de sua miss•o ao tema proposto para cada
edic•5o da Semana de Museus, que • promovida pelo Ibram. Acontece
anualmente em celebra(•o ao Dia Internacional dos Museus, 18 de maio.
Democr•Uca, a Semana conta corn a ades•o dos museus e outros lugares de
mem6rias, como arquivos, bibliotecas, casas de cultura, redes sociais, galerias,
etc.
Ao participar das quest6es propostas pela Area cultural, o Museu Casa de
Portinari promove um eficiente canal de comunicac•5o corn a sociedade
contempor•nea, numa mobiliza(•o consciente e respons•Svel a favor de nossas
instituic•Ses, de sua visibilidade e fortalecimento do compromisso com o nosso
patrim6nio historicamente renovado e significado, o patrim6nio da
humanidade.

METAS CONDICIONADAS
As metas condicionadas objetivam deixar previamente aprovadas ac•6es
estruturantes e complementares (programac•o cultural, a(•o educativa,
exposic;6es tempor•rias, exposic•6es itinerantes, etc.) para realizac•cfio nos
diversos programas finalisticos do Piano de Trabalho para o Museu Casa de
Portinari, com destaque para a realizaqcfiO do Encontro tem•Stico para reflex6es
sobre museus casas, contribuindo para que o Museu assuma um papel
protagonista na discuss•o das quest6es que permeiam a natureza desses
museus no cen•rio atual e sua contribuic;Eo • c•rea museol6gica; de Semin•Srio e
Ciclos de Palestras para aprofundamento de estudo e pesquisa do pintor
Candido Portinari no modernismo brasileiro e das obras do Museu Casa de
Portinari nesse contexto geral e especificamente no conjunto da obra do pintor; J
cuja realizac•o est• vinculada • capta(•o adicional de recursos, • otimiza•5o de/"
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recursos pela pr6pria OrganizagEo Social, novos aportes por parte do Estado,
ou ainda, pela constituig•o de parcerias.

DESCRITIVO RESUMIDO DAS EXPOSI•OES E DA PROGRAMA•AO
CULTURAL DE 2021

MUSEU FELICZA LEIR_NE_•_/AUDZT6RZO CLAUDIO SANTORO - CAMPOS
DO JORDAO/SP

EXPOSICAO VIRTUAL
Conceber e produzir exposig6es virtuais a partir de temas afetos diretamente
aos conteSdos do museu e/ou temas correlatos, a exemplo das exposig6es
temporcirias

EVENTOS PERIODICOS

DOMINGO MUSICAL
Apresentag6es de grupos musicais qualificados aos domingos pela manh• na
Concha AcOstica, ao ar livre, integrando a m•sica e a visitag•o • coleg•o.
Objetiva-se o incentivo aos grupos e artistas, bem como a oferta de
programagc•o cultural voltada •s familias.

ENCONTROS COM ARTE
Realizar eventos que viabilizem o acesso qualificado da populagcfiO a ag6es
culturais e artfsticas, contribuindo para a formag•o de p6blico de museus e
equipamentos culturais, oferecendo variedade de atrag6es e linguagens, alum
de criar a possibilidade de divulgagEo do trabalho de artistas,
preferencialmente da regicfiO. Nesta ag•o ser• privilegiada a variedade de
linguagens artisticas (artes visuais, m6sica, artes do corpo, teatro etc) bem
como de formatos de apresentagcfiO (oficinas, workshops, debates, exibig6es
etc). Os eventos poder•5o contar com a presenga de jovens artistas e tamb•m
de veteranos, que possam compartilhar experi•ncias e inovag6es,
transformando o ambiente em uma oportunidade 6nica de fruigcfiO e
conhecimento e, ainda, fortalecendo as regras de utilizag•o do espago p6blico
para o bom convfvio social. De modo geral, a arte amplia as dimens6es da
compreens•5o, o aprofundamento de conceitos e a formag•o de opini•o e,
oferecer ao p6blico a oportunidade de apreciar os processos do fazer artistico
constitui-se como uma forma de contribuigcfiO para estes mecanismos de
apropriagcfiO.

FORA DA CAIXA
O projeto tem como proposta, levar periodicamente apresentag6es artisticas,
ag6es educativas e a divulgag•o das ag6es dos equipamentos • comunidade
local. Assim, em acordo estabelecido com esta Prefeitura de Campos do
Jord•o/SP - via Secretaria Municipal de Incentivo • Cultura - as equipes
educativa e de programag•5o levam •s 6ltimas sextas-feiras de cada m•s, uma
atividade educativa e uma ag•o artistica viabilizada por parcerias entre os /
equipamentos e artistas Iocais. O projeto visa intensificar a relaG•o com ai

/ ''
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comunidade, convidando-a a tomar parte nas ac•6es cotidianas do Museu e
Audit6rio.

EVENTOS TEMATICOS

SEMANA DE MUSEUS
Buscando que a instituic•fio consolide o seu papel e se insira de forma efetiva no
cen•rio museol6gico desenvolve ac•6es, sempre buscando conson•ncia ao tema
proposto para cada edic•fio da Semana de Museus, que • promovida pelo Ibram.
Acontece anualmente em celebrac•5o ao Dia Internacional dos Museus, 18 de
maio. Democr•tica, a Semana conta corn a ades•5o dos museus e outros
lugares de mem6rias, como arquivos, bibliotecas, casas de cultura, redes
sociais, galerias, etc.
Ao participar das quest6es propostas pela •rea cultural, o Museu Felicia Leirner
promove um eficiente canal de comunicac•o corn a sociedade contempor•nea,
numa mobilizac•cfio consciente e respons•vel a favor de nossas instituic•6es, de
sua visibilidade e fortalecimento do compromisso corn o nosso patrim6nio
historicamente renovado e significado, o patrim6nio da humanidade.

PROGRAMA FI•RIAS NO MUSEU
Realizar programa(•5o especial voltada ao atendimento de pOblico familiar
durante o perfodo de f•rias escolares, buscando o desenvolvimento de a•6es
qualitativas dentro das tem•ticas de atua(•o dos equipamentos culturais, quais
sejam: Artes Visuais, MOsica e Meio Ambiente. As ac•6es devercfio privilegiar o
atendimento de p•blico familiar em oficinas, visitas tem•ticas, propostas
IOdicas etc, visando a forma(•o de p•blico para museus e equipamentos
culturais, corn o engajamento em ac•6es culturais e artfsticas.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Em aluscfio ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, e
tendo em vista o acelerado processo global de destruic•5o da biodiversidade, a
programac•o da Semana do Meio Ambiente prev• aq6es destinadas a variadas
faixas et•rias e perfis de phblico, com o intuito de colocar o tema em destaque.
Poder•5o ser realizadas viv•ncias e aq6es educativas em meio & paisagem
natural do Museu e Audit6rio; palestras e debates; oficinas, workshops e
quaisquer outras proposic•6es que envolvam a discuss•o critica da tem•tica.
Destacamos, ainda, que a Semana dos Museus objetiva partir suas reflex6es da
realidade vivida na Serra da Mantiqueira, enriquecendo o debate local e
regional sobre o tema, alum de expandir o debate para outras realidades,
sempre que possfvel ou desej,•vel.

DIA DA CIDADE
Em comemorac•o ao anivers•rio do municipio de Campos do Jord•o, onde
Museu e Audit6rio se encontram sediados, as instituiq6es realizarcfio ac•6es que
divulguem a cidade e promovam a interaq•o qualificada corn os municipes,
evidenciando a centralidade da relac•5o na tomada de decis6es e reflex6es
institucionais. As aq6es poder•o promover o munic•pio atrav•s dos temas de
atua(;•o das instituiq6es ou agregar novos temas, em acordo com proposic•6es
da pr6pria comunidade, Prefeitura ou Secretarias Municipais. Preferencialmente
na data oficial (29 de abril), as ac;6es podercfio ser realizadas nos equipamentos //
culturais ou em aq6es extramuros, buscando respeitar e compor com o /
calend•rio e ac•6es oficiais da Prefeitura.
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METAS CONDICIONADAS
As metas condicionadas objetivam deixar previamente aprovadas ac•6es
estruturantes e complementares (programac•o cultural, ac•o educativa,
exposic•6es itinerantes, etc.) para realizac•o nos diversos programas finalisticos
do Piano de Trabalho para o Museu Felicia Leirner e Audit6rio Claudio Santoro,
com destaque para a implantac•o escalonada do Programa Ambiental que
constitui-se por uma s•rie de ac•6es visando assegurar a protec•o,

conservac•o da biodiversidade e o uso p6blico e interpretac•o da Area da
floresta e entorno, que se desenvolver• principalmente por meio de atividades
educativas, e para o desenvolvimento de projeto executivo para
encaminhamentos do Piano Diretor do Espac•;o visando solucionar problemas
com estacionamento, acolhimento, acessibilidade, entre outros decorrentes das
necessidades e demandas atuais dos espac•os; cuja realizac•o est• vinculada
captac•o adicional de recursos, • otimizac•o de recursos pela pr6pria
Organizac•o Social, novos aportes pot parte do Estado, ou ainda, pela

constituic•o de parcerias.
Tamb•m, est•o contemplados projetos submetidos • Leis de Incentivo Fiscal e
Editais.

DESCRITIVO RESUMIDO DAS EXPOSI•6ES E DA PROGRAMA•AO
CULTURAL DE 2021

M.H.P. INDIA VANUIR_E - _TU_P_A_/SP

EXPOSICAO VIRTUAL
Conceber e produzir exposic•6es virtuais a partir de temas ligados diretamente
aos conte6dos do museu e/ou temas correlatos.

CURSOS, OFICINAS E WORKSHOP PARA PtJBLICO EM GERAL
Ac•o para difundir o papel do museu na sociedade. Os temas a serem
abordados depender•o do p0blico contatado, tais como estudantes de ensino
fundamental, m•dio e superior.

EVENTOS PERIODICOS

CULTURA E QUESTOES INDIGENAS EM FOCO
Em conson•ncia ao Piano Museol6gico da instituic•o, que considera em suas
linhas program•ticas o importante papel do Museu de propor que novas
gerac•6es reconhe•am a contribui•o e a influ•ncia dos diversos grupos para a
construc•o da sociedade brasileira, o Museu H. P. ]:ndia Vanuire apresenta o
CULTURA E QUESTC)ES IND:IGENAS EM FOCO e discute um video document•rio.
A exibic•o • seguida por uma roda de conversa com os participantes,
preferencialmente conduzida por indfgenas ou contando com sua participac•o,
sempre de forma remunerada.

SABERES E FAZERES INDIGENAS
Em conson•ncia ao Piano Museol6gico da instituic•o, que considera em suas
linhas program•ticas o importante papel do Museu de reconhecer o esforc•o
empreendido pot comunidades indigenas de todo o pa•s no que diz respeito a /
valorizac•o de sua mem6ria. Pot essa raz•o o museu estende para alum do di•,
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19 de abril, Dia do Tndio, sua atenc•o para com os indigenas. Durante essa
atividade mensal, a institui(•c•o promove o di•logo entre um indigena e o p•blico
visitante do Museu. Contando para tanto corn a participaqc•o remunerada de
indfgenas.

EVENTOS TEMATICOS

SEMANA DO iNDIO
Em conson•ncia ao Piano Museol6gico da instituic•o, que considera em suas
linhas program•ticas o irnportante papel do Museu de convidar as diferentes
esferas da sociedade a refletir, a partir das diferentes atividades propostas. Em
homenagem ao Dia do indio, 19 de abril, o Museu india Vanufre promove a
"Semana do indio de Tup•". No evento, a instituiq•o oferece programa(•c•o
gratuita para a valoriza(•o das culturas indigenas e reflex•o sobre a
participac•o indigena na sociedade brasileira. No cronograma de atividades
est•o oficinas de artesanatos, palestras e feira de artesanato. A aq•o
realizada em parceria com a Prefeitura de Tup•.

SEMANA DE MUSEUS
Todos os anos, em maio, o Museu india Vanuire realiza atividades especiais
que integram a programa(•o da Semana Nacional de Museus. Promovida pelo
Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), a agenda anual prop6e um tema para a

execuc•o de ac•6es diversificadas em institui(•6es culturais, principalmente,
museol6gicas, para comemorar o Dia Internacional de Museus, celebrado em
18 de maio.
Ao participar das quest6es propostas pela •rea cultural, o M.H.P. india Vanuire
promove um eficiente canal de comunicac•o corn a sociedade contempor•nea,
numa mobilizac•o consciente e respons•vel a favor de nossas institui(•6es, de
sua visibilidade e fortalecimento do compromisso com o nosso patrim6nio
historicamente renovado e significado, o patrim6nio da humanidade.

PROGRAMA FERIAS NO MUSEU
Em conson•ncia ao Piano Museol6gico da instituic•o, que considera em suas
linhas program•ticas o importante papel do Museu de realizar eventos que
viabilizem o acesso qualificado da populaq•o & cultura e & educac•o, o Museu
H. P. india Vanuire, visando a socializaq•o das crianqas no perfodo das f•rias
escolares, realiza diversas atividades relacionadas • educaq•o e ao lazer. S•o
realizadas atividades de recreac•o para crianc•as de 6 a 12 anos. As ac•6es t•m
como objetivo proporcionar momento de lazer cultural.

METAS CONDICIONADAS
As metas condicionadas objetivam deixar previamente aprovadas ac•6es
estruturantes e complementares (programac•o cultural, ac•Eo educativa,
exposi•6es itinerantes, etc.) para realizac•o nos diversos programas finalisticos
do Piano de Trabalho para o Museu Hist6rico e Pedag6gico India Vanuire, com
destaque para o importante trabalho com a colec•o hist6rica da instituic•o,
constituido pela digitalizac•o, acondicionamento, exposic•o e disponibiliza•o
para consulta p6blica da colec•o de jornais do municipio de Tup•, fonte de
pesquisa •mpar e 6nica, pela natureza do conjunto, do registro da hist6ria da
cidade e regiEo, podendo gerar publicac•es, exposic•6es, palestras, semin•rios,
entre outros produtos e atividades culturais, ac•o que encerra em si mesma os
pressupostos museol6gicos de preservac•o, pesquisa e comunicac•o; cuja/
realizac•5o est• vinculada • captac•5o adicional de recursos, • otimizac•8o dej
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recursos pela pr6pria Organiza(;•o Social, novos aportes por parte do Estado,
ou ainda, pela constituig•o de parcerias.
Tamb•m, est•o contemplados Projetos submetidos • Leis de Incentivo Fiscal e
Editais.

DESCRITIVO RESUMIDO DAS A•6ES DE APOIO AO SISEM-SP

APOIO TECNICO E OPERACIONAL A MUSEUS EM MUNICIPALIZA•AO
Apoio ao prosseguimento e finalizag•o dos processos de municipalizagSes da
Rede de Museus Hist6ricos e Pedag6gicos.

Roda de conversa (online) com os atuais gestores dos Museus Hist6ricos e
Pedag6gicos, considerando as institui(j•es j• municipalizadas e as que ainda
est•o nesse processo, objetivando coletar informa(•6es atualizadas sobre cada
uma delas, assim como levantar suas demandas mais recentes quanto •s
necessidades de apoio t•cnico e, em especial, as observadas em decorr6ncia do
perJodo de pandemia. Formato da a(•o: Virtual.

Publica(;•o (online) de artigo contendo o balan(•o sobre o processo de
municipalizag•o dos Museus Hist6ricos e Pedag6gicos e suas perspectivas de
atua(;•o para o perJodo p6s pand•mico. Forrnato da ag•o: Virtual.

VISITAS TI•CNICAS - CEM-SP
Visitas t•cnicas de aferig•o das informag•es fornecidas pelas institui(j6es
referente aos tr•mites para o Cadastro Estadual de Museus de S•o Paulo, e
consequente elaborag•o de relat6rios t•cnico e situacional com orientag6es a
partir dos par•metros cadastrais.

ENCONTRO DE REPRESENTANTES
Reunites dos Representantes Regionais do SISEM-SP, das dezesseis regi6es
administrativas do Estado de S•o Paulo, para elaborag•o de diagn6sticos,
trocas de experi•ncias, proposi(;•o de ag6es e defini(;•o de diretrizes para a
•rea museol6gica paulista.

METAS CONDICIONADAS
As metas condicionadas objetivam deixar previamente aprovadas ag6es que
comp•em o Programa do SISEM-SP, apoio t•cnico (assessorias t•cnicas, visitas
t•cnicas e pianos museol6gicos), comunica(;•o (itiner•ncia de exposig6es) e/
forma(;•o (cursos de capacita(•o e oficinas) curso EAD, Publicag•o.
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