
SUMÁRIO EXECUTIVO
PERÍODO DE GESTÃO: DE 14/07/2011 A 

30/06/2016



MUSEU CASA DE 
PORTINARI
BRODOWSKI • SP

MUSEU H. P. ÍNDIA 
VANUÍRE
TUPÃ • SP

MUSEU FELÍCIA 
LEIRNER
AUDITÓRIO CLAUDIO
SANTORO
CAMPOS DO JORDÃO • SP



RELATÓRIO CONCLUSIVO DO 
CONTRATO DE GESTÃO
nº 003/2011, de 14 de julho de 2011 a 30 de junho de 
2016



QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE 
GESTÃO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL  DE APOIO AO MUSEU DA CASA DE PORTINARI

OBJETO(S) CONTRATUAL(S) MUSEU CASA DE PORTINARI, MUSEU ÍNDIA VANUÍRE, MUSEU FELÍCIA LEIRNER E SISEM-SP

Nº CONTRATO DE GESTÃO 003/2011

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
OBS / 

JUSTIFICATIVA

Nº de ações com metas previstas 139 150 98 108 114 97

Nº de ações com metas integralmente atingidas 138 144 92 103 112 95

Índice de Cumprimento de Metas (ICM) 99% 96% 94% 95% 98% 97%

Nº metas condicionadas previstas 5 21 20 27 44 33

Nº de metas condicionadas integralmente 
cumpridas

0 2 0 1 4 0

Número de metas com cumprimento ≥120% 7 12 23 24 39 34

Número de metas com cumprimento ≤ 80% 1 3 3 4 1 2

Nº de ações com metas não executadas com 
justificativa aceita pela UGE

0 2 1 0 0 0

CUMPRIMENTO DAS ROTINAS E OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS (INDICAR A ENTREGA ANUAL SIM / NÃO)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
OBS / 

JUSTIFICATIVA

Plano Museológico MCP/MIV MFL/ACS* NÃO NÃO NÃO NÃO
*Plano 
Diretor

Plano de Conservação
MCP/MIV/MF

L
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

Política de Acervo NÃO MCP NÃO MIV NÃO NÃO

Política de Exposições MCP/MIV MCP/MIV
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L

Plano de Manutenção e Conservação Preventiva
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L

AVCB
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L

Alvará de Funcionamento de Local de Reunião
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L
MCP/MIV/MF

L

Plano de Segurança e Gerenciamento de Riscos MCP/MIV NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

Plano de Sustentabilidade Ambiental MCP/MIV NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

Plano de Comunicação SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

Plano Educativo SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM



SAÚDE FINANCEIRA 2011 2012 2013 2014 2015 2016
OBS / 

JUSTIFICATIV
A

Índice de liquidez seca 0,94 0,96 0,97 0,94 0,93 1,00

Relação entre despesas áreas 
meio/fim

0,48 0,53 - - - -

Relação entre receitas/despesas 1,02 1,00 1,02 1,06 1,00 1,00

Data da publicação do Manual de 
Compras  e de sua última alteração

14/10/2011

Saldos das contas vinculadas ao CG 
em 30/06/2016

R$ 
2.239.057,54 

Conta Corrente de Repasse e Conta 
Aplicação (nº 6038-0 - Banco do 
Brasil S/A - Ag. 6766-0) 

R$ 
1.578.755,88 

Conta Corrente Fundo de Reserva 
(nº 575-4 - Banco do Brasil S/A -
Ag. 6766-0) 

R$ -

Conta Corrente Fundo de 
Contigência (nº 631-9 - Banco do 
Brasil S/A - Ag. 6766-0)

R$ 660.301,66 

Conta Corrente Captação (nº 600-9 
- Banco do Brasil S/A - Ag. 6766-0)

R$ -

Conta Corrente Captação - Loja (nº 
9282-7 - Banco do Brasil S/A - Ag. 
6766-0) 

R$ -

Saldo final devolvido (R$) R$ 601,07

RECURSOS HUMANOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016
OBS / 

JUSTIFICATIV
A

Orçamento previsto para RH (R$) 
R$ 

1.126.582,11 
R$ 

2.366.704,09 
R$ 

2.783.440,02 
R$ 

3.564.005,71 
R$ 

3.813.881,12 
R$ 

2.444.180,27 

Total despendido com RH (R$) R$ 783.322,67 
R$ 

1.753.204,31 
R$ 

2.439.808,16 
R$ 

3.039.239,60 
R$ 

3.801.114,12 
R$ 

2.143.130,69 

Orçamento previsto para gasto com 
diretoria (R$)

R$ 246.711,42 R$ 465.427,90 R$ 524.618,97 R$ 600.815,41 R$ 611.242,26 R$ 370.786,38 

Total despendido com diretoria (R$) R$ 186.428,00 R$ 441.185,92 R$ 541.618,96 R$ 543.332,34 R$ 587.875,74 R$ 328.300,94 

Número de empregados CLT (em 
31/12)

30 32 41 56 55 55

Data da publicação do Manual de RH 
e de sua última alteração

08/10/2008 - - - - -



PRINCIPAIS RESULTADOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 OBS / JUSTIFICATIVA

Museu Casa de Portinari

Nº de exposições temporárias 1 2 1 2 3 1

Nº de eventos de programação 
cultural 

19 46 45 69 48 17

Público das ações educativas 10.797 8.036 1.037 13.848 14.092 4.383

Público total presencial no Museu 93.264* 68.019* 0** 20.338 33.305 18.858
* Conforme Meta do PT, o público de ações realizadas na 

esplanada do museu era contabilizado / ** Museu Fechado 
para Obras de Restauro - de 22/06/2012 a 30/05/2014

Museu Felícia Leirner

Nº de eventos de programação 
cultural 

0*** 0*** 2 30 30 17 *** Não havia Programação Cultural

Público das ações educativas 0**** 0**** 1.257 3.088 3.133 1.728 **** Não havia Educativo

Público total presencial no Museu 4.962 47.914 80.898 101.095 128.605 64.048

Museu Índia Vanuire

Nº de exposições temporárias 2 1 4 5 3 1

Nº de eventos de programação 
cultural

15 30 38 38 33 20

Público das ações educativas 5.734 13.000 13.603 12.966 12.112 5.542

Público total presencial no Museu 14.802* 42.508* 25.044 26.120 23.478 12.856
* Conforme Meta do PT, o público de ações realizadas no 

museu era contabilizado

Ações de Apoio ao SISEM

Nº de exposições itinerantes pelo 
Estado 

10 14 15 22 20 10

Nº de ações realizadas 34 51 37 30 23 13

(outros) - - - - - -



AVALIAÇÃO DA UNIDADE  GESTORA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 OBS
Nº de ações com metas previstas
Nº de ações com metas integralmente atingidas
Índice de Cumprimento de Metas (ICM)

Nº metas condicionadas
Nº de metas condicionadas integralmente cumpridas
Número de metas com cumprimento ≥120% 
Número de metas com cumprimento ≤ 80%
Nº de ações com metas não executadas com justificativa aceita pela 
UGE
Cumpriu as rotinas e obrigações contratuais (Sim/Não/Parcial)

Nº de metas pendentes anuais
Nº de metas pendentes cumpridas
Nº de metas pendentes no final do Contrato de Gestão
Apresentação da prestação de contas (integral/parcial)

Avaliação da prestação de contas (Satisfatório, Regular, Regular com ressalva, 

Insatisfatório)

Considerações sobre os dados da UGE (opcional):

Dados Gerais
Realizou pesquisa de perfil 
e satisfação de público 
(Sim/Não)

MCP/MI
V

MCP/MI
V

*MIV/MFL MCP/MIV/MFL MCP/MIV/MFL MCP/MIV/MFL
* Museu Casa de Portinari Fechado para 

Obras de Restauro

Índice de satisfação do 
público com a 
programação cultural (%)

** **
MCP*/MIV-
100%/MFL-

98%

MCP-100%/MIV-
100%/MFL-94%

**
MCP-

95%/MIV-
94%/MFL-96%

* Museu Casa de Portinari Fechado para 
Obras de Restauro / ** Não era meta o 

monitoramento do índice 

Índice de satisfação do 
público com a 
programação cultural (%) 
ESCOLAR

** **
MCP*/MIV-

100%/MFL***
MCP-100%/MIV-

100%/MFL***
**

MCP-
100%/MIV-

98%/MFL-98%

* Museu Casa de Portinari Fechado para 
Obras de Restauro /  ** Não era meta o 

monitoramento do índice / *** O índice de 
satisfação do público escolar não era 

calculado

Nº de municípios atingidos 
com ações do plano de 
trabalho

37 71 38 39 49 21

Nº Total de Exposições 
temporárias 

3 3 5 7 6 2

Nº Total de eventos 
programação cultural nos 
museus

34 76 85 137 111 54

Nº Total de Público 
educativo nos museus

16.531 21.036 15.897 29.902 29.337 11.653

Nº de Total Público 
presencial nos museus

113.02
8

158.44
1

105.942 147.553 185.388 95.762

PRINCIPAIS RESULTADOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 OBS / JUSTIFICATIVA
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APRESENTAÇÃO GESTÃO



IDENTIFICAÇÃO

Fundação: 27 de novembro de 1996
Registro: Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Brodowski/SP, sob nº 345 em 15/09/2015
Contrato de Gestão: nº 003/2011, celebrado em 14 de julho de 2011
CNPJ: 01.845.656/0001-78
Sede: Rua Floriano Peixoto, nº 490 - Centro - Brodowski/SP

GESTÃO ATUAL

• Administra em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,

três museus no interior pertencentes ao Governo do Estado:

 Museu Casa de Portinari, em Brodowski | SP

 Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, em Tupã | SP

 Museu Felícia Leirner / Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão | SP

• Apoia as ações do SISEM-SP (Sistema Estadual de Museus de São Paulo)

003



MISSÃO

A missão da ACAM Portinari, como Organização 
Social de Cultura, é gerir em parceria com a 
Secretaria de Estado da Cultura unidades 
museológicas, pesquisando, conservando, e 
difundindo seus acervos, com responsabilidade 
sócio ambiental, contribuindo para o 
desenvolvimento humano, comprometendo-se com 
a justiça social, a democracia e a cidadania.

VISÃO

Ser referência na gestão de equipamentos 
culturais da área museológica, baseado nos 
princípios da economicidade, transparência e 
qualidade técnica dos serviços prestados.

VALORES OBJETIVOS

• Qualidade em atendimento;
• Equipes de trabalho comprometidas e 
realizadas;

• Responsabilidade com a preservação e 
conservação do Patrimônio;

• Responsabilidade com a Sustentabilidade;
• Responsabilidade com a Ética;
• Compromissos Sociais;
• Compromissos Educativos.

• Atuar de forma efetiva na gestão para a 
preservação e difusão do patrimônio e 
memória;

• Buscar continuamente o aperfeiçoamento 
na prestação de serviços e no 
relacionamento com o público através de 
uma gestão eficiente dos equipamentos 
museológicos. 004



CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO 

Sérgio Roberto Urbano
Presidente

Fabiana Cristina Valsiche Alberti
Vice-Presidente

Membros
Maria Cecília Ribas Silva
Dimas Brizotti
Paulo Augusto Coelho de Souza
Fabiana Cristina de Assis Soriani

CONSELHO
FISCAL

Carmo Eurípedes Terra Barretto
Presidente

Membros
Sílvia Helena Cereja Terra 
Celso Ricardo Bartholomeu

Mandato: setembro/2015
a setembro/2019
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Trata o presente Sumário Executivo de uma compilação das principais ações e dos resultados obtidos na execução do 
Contrato de Gestão nº 03/2011 que  demonstram a relevância da gestão museológica da ACAM Portinari dos museus 
estaduais do interior,  baseada em três eixos estruturantes: a qualidade técnica que garante o cumprimento das funções 
básicas dos museus e seus desdobramentos na preservação, pesquisa e comunicação do patrimônio cultural sob sua 
responsabilidade, a partir de serviços técnico-especializados realizados por profissionais da área, uma gestão 
profissionalizada que garante o funcionamento, o financiamento e sustentabilidade dos museus em todas as suas 
frentes, das técnicas às administrativas e operacionais e a excelência da comunicação institucional, englobando a 
digital, que dão publicidade, criam, ampliam e fortalecem relacionamentos dos museus com diversos públicos internos 
e externos, favorecem a ampliação contínua de seus públicos, conferindo-lhes visibilidade e reconhecimento público, 
bem como fortalecem a presença dos museus em veículos de comunicação como equipamentos culturais públicos do 
Governo do Estado de alta qualidade e interesse cultural, que o conjunto de estratégias adotadas pela atual gestão tem 
permitido coordenar de forma equilibrada os diversos programas das instituições e de apoio ao SISEM, bem como 
responder às demandas que a sociedade nacional e internacional, na atualidade, exercem sobre os museus.

No entendimento da ACAM Portinari, uma gestão museológica que para além das responsabilidades com as ações 
técnicas, administrativas e comunicacionais tem pautado um compromisso com a relevância social dos museus e o seu 
papel fundamental com as localidades onde estão inseridos e atuam, ainda, sob a premissa básica que um museu e o 
patrimônio cultural que ele representa não podem jamais ser isolados de seus contextos territorial e comunitário, ou 
seja, museus integrados aos seus respectivos territórios.

Uma gestão que tem buscado criar e ampliar diálogos com diferentes públicos e parceiros, em que pesem suas 
diferentes dinâmicas, fazendo prevalecer pontos de convergência que permitam a construção de pontes e parcerias que 
promovam e potencializem o patrimônio cultural e sua apropriação pela sociedade, em favor à cidadania, contribuindo, 
ainda, para a descentralização da oferta cultural e inserção do interior no circuito cultural.
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Partindo de um cenário de muitas fragilidades ao início do trabalho da ACAM Portinari com os museus do interior é 
possível, hoje, se afirmar que muitas e importantes conquistas foram efetuadas, as quais devem ser mantidas, 
fortalecidas e ampliadas.

Também, um aspecto importante a ser levado em consideração é a experiência que a ACAM Portinari vem acumulando 
com a gestão dos museus do interior, no aprofundamento do conhecimento de cada instituição, nas suas peculiaridades 
e dinâmicas locais o que contribui para o aprimoramento contínuo do trabalho com esses museus, o que pode ser 
considerado um elemento diferenciador, que permitirá conduzi-los a curto, médio e longo prazos, a novos patamares.

Ações estruturantes e execução de diferentes programas articulados entre si, sob princípios de economicidade, 
transparência e qualidade possibilitaram à ACAM Portinari, no âmbito de uma gestão transversal, os resultados obtidos 
para os museus estaduais do interior, que em diferentes regiões, com suas especificidades e peculiaridades 
protagonizam um papel diferenciado nos respectivos cenários em que atuam, em prol do desenvolvimento social e 
econômico potencializado por meio da ação cultural desses museus, dentre outros aspectos na geração de empregos 
diretos, indiretos, contratação de serviços, fomento à atividade turística e à economia criativa.

Em comum a todos os museus cabe pontuar a formação de equipes, com a implementação de uma política de Recursos 
Humanos que valoriza e estimula os colaboradores, mantendo assegurados os seus direitos, por meio de relações 
formais de trabalho, da ampliação sempre que possível de benefícios e investimento contínuo na qualificação técnica e 
profissional.

Atualmente, todos os museus sob responsabilidade da ACAM Portinari possuem Plano Museológico, Plano de 
Conservação Preventiva das Edificações, Plano de Contingência e Gerenciamento de Riscos, AVCB, Seguros Multirriscos e 
de Responsabilidade Social, Alvarás de Funcionamento, Plano de Conservação e Política de Acervo, Política de 
Exposições, Plano de Sustentabilidade Ambiental, com destaque para o Projeto Museu Verde, de compensação 
ambiental; Plano Educativo e Plano de Comunicação.
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Todos os museus têm ações voltadas à inclusão sociocultural, dialogam com as comunidades locais e entorno, atuam 
sob uma perspectiva regional; são atuantes extramuros, intermuseus e no ambiente virtual.

A programação nesses museus é concebida de forma a fortalecer a instituição no cenário museológico, bem como atuar 
em diferentes frentes, contemplando públicos diversos, e apoiadas em estratégias de comunicação que fomentem a 
mobilização de novos públicos, a diversificação de perfis e a sua fidelização, e em pesquisas e estudos de público.

Os museus conquistaram credibilidade e espaço diferenciado na mídia, também, resultados importantes no 
relacionamento com diversos perfis de público no âmbito das redes sociais, o que lhes confere visibilidade e 
reconhecimento público, além da importante ampliação contínua de seus públicos.

Com relação ao apoio ao SISEM - Sistema Estadual de Museus, por meio de programa específico no Plano de Trabalho 
da Organização Social tem sido possível atender as linhas de ação do Sistema, a saber:

- Articulação: Realização do Encontro Paulista de Museus, na cidade de São Paulo e Reuniões dos Representantes 
Regionais do SISEM;

- Apoio Técnico:  Realização de Assessoria Técnica Museológica, Plano Museológico, Visitas Técnicas e Programa de 
Modernização em Museus;

- Comunicação: Itinerância de Exposições e Publicações/Coleção Museu Aberto;

- Formação: Cursos de Capacitação, Curso a Distância, em parceria com o Escritório Brasileiro da UNESCO e UNAERP –
Universidade de Ribeirão Preto, Oficinas e Palestras.

Vale ressaltar outras importantes ações como a criação e atualização continuada do Portal do SISEM, que recebe 
500.000 acessos/mês, inclusive, com a disponibilização de publicações online, levantamento de museus do Estado de 
São Paulo, apoio para a implantação do Cadastro Estadual de Museus e nos processos de municipalização de museus.
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A exemplo das principais ações citadas como exemplo para atuação no apoio ao SISEM, é possível destacar para os 
museus:

- Museu Casa de Portinari:  Reestruturação e nova exposição de longa duração, com ênfase à casa enquanto objeto 
museológico e as relações do pintor com a mesma, sua presença artística nesse lugar, e os  diálogos com a sua terra 
natal, descoberta de nova obra, celebração de Termo de Comodato com o filho do pintor para utilização pelo museu de  
casa contígua, de propriedade particular da família, criação de Loja e Loja Virtual, pesquisa de acervo em parceria com o 
Instituto de Física da USP/ Profa. Dra. Márcia Rizzutto, forte atuação extramuros com diferentes projetos e programas, 
com ênfase na inclusão sociocultural, itinerância de exposições e parcerias diversas;

- Museu Índia Vanuíre: Reestruturação e nova exposição de longa duração, Realização de cinco edições anuais 
consecutivas do Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus, em parceria com o MAE/USP, com a participação de 
pesquisadores indígenas e não indígenas do país e estrangeiros, que se desdobraram em importantes publicações; 
ações indígenas, em parceria com as Terras Indígenas e Escolas Indígenas na região onde o museu está instalado, 
ampliando e fortalecendo o diálogo e a presença dos indígenas no museu, criação da Semana Tupã em Homenagem aos 
Povos Indígenas, climatização do museu e criação do Centro de Referência Kaingang e dos Povos Indígenas do Oeste 
Paulista;

- Museu Felícia Leirner/Auditório Cláudio Santoro: restauro de toda a coleção, execução de plano de conservação 
preventiva do acervo, estabelecimento de parcerias locais para diferentes ações, implementação de Política para Uso do 
Auditório, criação e execução de Séries para a programação do Auditório e do Museu, como Chorinho no Museu, Ópera 
no Museu, Série Claudio Santoro, Série Orquestra no Museu, Encontros com Arte, com destaque para as obras de 
manutenção e conservação do Auditório e procedimentos de segurança adotados para o equipamento, some-se a isso, 
as atividades de patrimônio ambiental.

Outro aspecto relevante a ser observado no trabalho da ACAM Portinari é a saúde financeira da Organização Social, 
mesmo em um cenário de contingenciamento orçamentário, com o estabelecimento de processos e rotinas 
administrativas que tornaram possível os resultados, bem como a importância da regularidade junto aos órgãos 
fiscalizadores: Tribunal de Contas do Estado e SEFAZ, o Certificado de Regularidade Cadastral e  a ausência de 
pendências judiciais e/ou trabalhistas.
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Visando o aprimoramento dos processos de governança foram implementados e estão sendo executados programas 
integrados de gestão financeira, de controle de contas, controle de fluxos e controle internos, bem como estão em 
operação sistemas administrativos e operacionais, de recursos humanos, controle de estoque, processos contábeis e de 
gestão de bens imobilizados. 

Ainda, um fator a ser destacado é a atuação dos Conselhos de Administração e fiscal no acompanhamento efetivo do 
trabalho desenvolvido pela Organização Social.

Também, foi elaborado e implementado um Plano de Desenvolvimento Institucional visando criar estratégias de 
fortalecimento de relacionamentos e complementação de receitas, cabe ressaltar, ainda, os Projetos aprovados em Leis 
de Incentivo e Editais e o esforço contínuo da Organização Social para a captação de recursos.

Os sites dos museus foram bem avaliados nos quesitos de transparência e informação dos processos de trabalho, bem 
como a Organização Social mantém atualizados os documentos de gestão da entidade: Manual de Recursos Humanos e 
Plano de Cargos e Salários, Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e Regimento Interno.

Toda essa trajetória e trabalho junto aos museus estaduais do interior e ações de apoio ao SISEM resultaram para a 
ACAM Portinari no recebimento da “Medalha do Mérito Museológico”, outorgada pelo COFEM – Conselho Federal de 
Museologia, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol da valorização da área, profissionais e 
instituição museu.

Brodowski - Setembro/2016

ANGELICA FABBRI
Diretora Executiva

LUIZ ANTONIO BERGAMO
Diretor Administrativo 

Financeiro

SÉRGIO ROBERTO URBANO
Presidente do Conselho 

Administrativo



VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA



R$4.431.480,00 

R$9.340.750,00 

R$12.524.800,00 

R$11.500.000,00 

R$10.174.801,00 

R$5.595.000,00 

R$0,00

R$2.000.000,00

R$4.000.000,00

R$6.000.000,00

R$8.000.000,00

R$10.000.000,00

R$12.000.000,00

R$14.000.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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NOTA: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 012
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NOTA: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 013
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NOTA: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 014



RESULTADOS GRÁFICOS
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016
Museu Casa de Portinari: fechou para restauro dia 22/06/2012, permaneceu fechado em 2013 e reabriu dia 30/05/2014
Durante o período de restauro foram realizadas ações extramuros 016
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 017
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 018



NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016
Museu Casa de Portinari: fechou para restauro dia 22/06/2012, permaneceu fechado em 2013 e reabriu dia 30/05/2014
Durante o período de restauro foram realizadas ações extramuros 
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016
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NOTAS : contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 
Museu Casa de Portinari: fechou para restauro dia 22/06/2012, permaneceu fechado em 2013 e reabriu dia 30/05/2014
Durante o período de restauro foram realizadas ações extramuros
Cancelamento da parceria com a FDE a partir de 2014
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NOTAS : contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016
Cancelamento da parceria com a FDE a partir de 2014 
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NOTAS : contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 
Museu Felícia Leirner: em 2011 e 2012 não havia educativo e esse público não era separado



NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 
Museu Casa de Portinari: fechou para restauro dia 22/06/2012, permaneceu fechado em 2013 e reabriu dia 30/05/2014
Durante o período de restauro foram realizadas ações extramuros 
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 
Museu Felícia Leirner: em 2011 e 2012 não havia educativo
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 
Museu Casa de Portinari: fechou para restauro dia 22/06/2012, permaneceu fechado em 2013 e reabriu dia 30/05/2014
Durante o período de restauro foram realizadas ações extramuros 
Museu Felícia Leirner: não tem meta de exposições temporárias



19

46 45

69

48

17
15

30

38 38

33

20

0 0
2

30 30

17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Museu Casa de Portinari Museu Índia Vanuíre Museu Felícia Leirner

029

NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 
Museu Casa de Portinari: fechou para restauro dia 22/06/2012, permaneceu fechado em 2013 e reabriu dia 30/05/2014
Durante o período de restauro foram realizadas ações extramuros 
Museu Felícia Leirner: em 2011 e 2012 não havia programação e em 2013 teve início no final do 2º semestre
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 
Museu Casa de Portinari: fechou para restauro dia 22/06/2012, permaneceu fechado em 2013 e reabriu dia 30/05/2014 
Museu Felícia Leirner: em 2011 e 2012 não havia programação e em 2013 teve início no final do 2º semestre
Museu Casa de Portinari e Museu Índia Vanuíre: cancelamento da parceria com a FDE a partir de 2014
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 
Museu Casa de Portinari: fechou para restauro dia 22/06/2012, permaneceu fechado em 2013 e reabriu dia 30/05/2014 
Museu Felícia Leirner: em 2011 e 2012 não havia programação e em 2013 teve início no final do 2º semestre



NOTAS: contagem iniciada em janeiro de 2011 e realizada até 30/06/2016 
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NOTAS: contagem iniciada em janeiro de 2011 e realizada até 30/06/2016 
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016
Em 2011 nenhum museu tinha perfil nas mídias sociais ainda e entraram no Instagram só em 2015
Museu Felícia Leirner: foi inserido em todas as mídias em dezembro de 2013
Museu Casa de Portinari: na ação #MuseumWeek de 2016, ganhou mais de 7 mil novos seguidores no Twitter
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016
Museu Felícia Leirner: o trabalho de divulgação começou no 2º semestre de 2013 035
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016
Museu Felícia Leirner: o trabalho de divulgação começou no 2º semestre de 2013
Museu Casa de Portinari: fechou para restauro em 22/06/2012 e reabriu dia 30/05/2014 036
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016
Encontro paulista de Museus, Oficinas, Cursos de Capacitação, Assessorias Técnicas, Exposições Itinerantes, entre outros 037
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016
Exposição Itinerantes: apesar dos constantes contatos realizados, algumas instituições receptoras das exposições não 
informaram o público visitante
Assessoria Técnica e Capacitação - ASTECA: teve início em 2016 
Encontro Paulista de Museus: em 2011 foi realizado no contrato de gestão anterior
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NOTAS: contagem iniciada em 14/07/2011 e realizada até 30/06/2016 039



PROGRAMAS TÉCNICOS de 14.07.11 a 
30.06.16



PROGRAMAS TÉCNICOS de 14.07.11 a 
30.06.16



PROGRAMA DE ACERVO 1.1



INTRODUÇÃO

A ACAM Portinari tem seu trabalho pautado na relevância das coleções e acervos dos museus estaduais 
sob sua responsabilidade, buscando de forma contínua promover e melhorar processos de trabalho, 
práticas e padrões de qualidade essenciais para o gerenciamento de suas coleções que vão desde a 
documentação, conservação, contemplando a pesquisa até a sua difusão, reiterando a necessária e 
complementar ação de conservação das edificações, já que muitos dos danos causados aos acervos são 
extensões de problemas presentes nos prédios que os abrigam. 

Os museus devem ter claras e atualizadas as suas políticas de acervos, que nortearão o trabalho 
qualificado da instituição e contribuirão para evitar descontinuidade das ações e ineficiência diante de 
imprevistos. 

A diversidade das coleções nos museus geridos pela ACAM tem sido o principal desafio, juntamente 
com a atualização da documentação e a implementação de ações conservacionistas e preventivas, que 
não só garantem a preservação dos acervos, como também evitam ações de restauro que além do 
custo maior, sempre implicam interferência no bem cultural. 

Nesse sentido os avanços e os ganhos têm sido significativos, tanto no aspecto da pesquisa, como nas 
práticas e rotinas de conservação, contando para tanto com equipes formadas nos próprios museus e 
assessorias especializadas.

042



2011

Museu Casa de Portinari 

- Execução do importante Plano de Conservação do Acervo pela equipe do 
Museu Casa de Portinari com a assessoria técnica do conservador-restaurador 
Julio Moraes, um passo para a qualidade dos serviços de gestão da coleção 
realizados na instituição;
- Início do monitoramento ambiental e de interior de vitrines, que se 
constituíram em importantes ferramentas de orientação para as necessidades 
de climatização e controle de umidade e ações emergenciais quando as 
aferições apontam necessidade.

PROGRAMA DE ACERVO

Principais Destaques

Higienização de Acervo

Monitoramento ambiental e de interior 
de vitrines
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2011

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Realização de convênio de cooperação celebrado com o MAE/USP, com 
destaque para o desenvolvimento conjunto do Plano de Conservação do 
Acervo, instituindo uma importante política institucional conservacionista, 
que torna o museu uma referência no cenário museológico nacional;
- Início do monitoramento ambiental geral da edificação e de nichos da 
exposição, visando o controle da umidade, cujos índices impactam nas 
condições de conservação dos diversos materiais constitutivos do acervo, 
notadamente das coleções etnográficas.

Museu Felícia Leirner

- Execução do Plano de Conservação do Acervo propriamente dito pelas 
suas ações de acompanhamento, monitoramento e conservação de rotina 
nas esculturas, posto que por estarem expostas a céu aberto, por tratar-se 
de um jardim de esculturas, requerem um tratamento especializado e, 
principalmente, contínuo;
- Regularização da questão de Direitos Autorais junto aos herdeiros da 
escultora, fato que também demonstra que o trabalho da Organização 
Social é legitimado pela família da artista, uma importante chancela e aval 
para as futuras ações de ampliação de trabalho no museu.

PROGRAMA DE ACERVO

Principais Destaques

Higienização de Acervo MIV
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2012

Museu Casa de Portinari 

- Realização de ações emergenciais de salvaguarda e proteção às pinturas murais, a cargo do restaurador-conservador 
Julio Moraes, bem como para a remoção e acondicionamento do acervo em local especialmente preparado para essa 
finalidade para o período de duração das obras na edificação, que de tão eficientes mereceram elogio formal do IPHAN, 
através de correspondência enviada á instituição; 
- Parceria com o IPT, SENAI visando a realização de serviços de alta complexidade e especialização para o acervo do 
museu.

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Readequação da Reserva Técnica, com a aquisição de mobiliário complementar, confecção de embalagens próprias, 
estabelecimento de rotinas de conservação, atualização de Banco de Dados, restauro de objetos, entre outras ações;
- Foi iniciado um trabalho de pesquisa de campo em parceria com um pesquisador Kaingang que resultou na formação 
de uma coleção contemporânea da etnia, possibilitando que o Centro de Referência Kaingang que estava sendo 
implantado na instituição ganhasse corpo com a complementação do acervo existente no museu.

Museu Felícia Leirner

- Foram integrados ao Museu Felícia Leirner o Auditório Cláudio Santoro e alojamentos, houve a inserção no Plano de 
trabalho de uma série de ações específicas de salvaguarda da edificação e manutenção emergencial.

PROGRAMA DE ACERVO

Principais Destaques
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2013

Museu Casa de Portinari 

- Foram contactadas instituições para possíveis parcerias, visando 
atender algumas especificidades do acervo, como o IPT – Laboratório de 
Corrosão para pesquisa, diagnóstico sobre tubos de tintas de Candido 
Portinari que apresentam patologias pelos seus elementos constitutivos e 
conteúdos; Laboratório de Restauro do SENAI Escola Theobaldo de Nigris 
– São Paulo para acervo em papel do Museu, notadamente os desenhos e 
documentos do acervo visando a realização de diagnóstico, pesquisa e 
para estabelecimento de protocolos de conservação e levantamento de 
informações específicas sobre o acervo; ainda, foi contactado o Setor de 
Têxteis do Museu Paulista e o Projeto Portinari.

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Realização de importante trabalho na linha de pesquisa e política de 
acervo, notadamente as ações capitaneadas pelo Centro de Referência 
Kaingang que contou com o apoio de pesquisador especializado, 
especialmente contratado para esta finalidade, o índio Josué Carvalho, 
dentre estes a formação de coleção de artefatos Kaingang 
contemporâneo para integrar o acervo da instituição, contribuindo ainda, 
para resgatar e revitalizar a identidade estética da etnia Kaingang.

Museu Felícia Leirner

- Realização de monitoramento e acompanhamento do estado de 
Conservação das obras por empresa especializada contratada pela 
Organização Social.

PROGRAMA DE ACERVO

Principais Destaques

Manutenção das Obras 
MFL
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PROGRAMA DE ACERVO

Principais Destaques

Tratamento individual de 25 obras em 
suporte papel

Análise preliminar e inspeção dos 
tubos de tinta 

2014

Museu Casa de Portinari 

- Realização de restauro envolvendo o tratamento individual de 25 obras em 
suporte papel, incluindo desenhos em técnicas variadas (grafite, nanquim, 
carvão, etc.) de autoria de Candido Portinari; ainda, cartazes impressos sobre 
suas exposições e documentos impressos e manuscritos sobre si e sua família, 
realizado pela ESCOLA SENAI "THEOBALDO DE NIGRIS", 
- Realização de análise preliminar e inspeção dos tubos de tinta utilizados por 
Portinari, pertencentes ao acervo do Museu Casa de Portinari, pelo Laboratório 
de Corrosão e Proteção do IPT/USP, sob coordenação do engenheiro Sidney 
Oswaldo Pagotto Junior, visando o estabelecimento de um programa específico 
de conservação e intervenções;
- Foram firmadas importantes parcerias com a Arquidiocese de Ribeirão Preto 
visando estender as ações técnico-especializadas de conservação preventiva do 
acervo do Museu Casa de Portinari para as demais obras que constituem o 
legado do pintor à cidade, a saber: Tela de Santo Antonio, Igreja Santo Antonio 
e Tela Santa Cecília, no Seminário Arquidiocesano, contribuindo assim para o 
fortalecimento e a presença da ACAM Portinari e o compromisso sociocultural 
da organização Social com o patrimônio local e a cidade de Brodowski;
- Foi realizada pesquisa sobre autoria de obra descoberta durante o restauro 
da instituição; para tanto, foram convidados um representante do Projeto 
Portinari da área de pesquisa, catalogação, autenticação e avaliação de obras 
Noélia Coutinho; o Conservador-restaurador Júlio Moraes, especialista no 
acervo do Museu Casa de Portinari; a Profa. Dra. Márcia Rizzutto do Instituto de 
Física da USP, ainda a equipe contou com a participação da Museóloga e 
Diretora da Instituição Angelica Fabbri e da equipe do próprio Museu.
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PROGRAMA DE ACERVO

Principais Destaques

Aquisição da escultura 
Maternidade

2014

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Implantação do Projeto de Climatização da área expositiva e reserva 
técnica;
- Realização de importante trabalho na linha de pesquisa e política de 
acervo, notadamente as ações capitaneadas pelo Centro de Referência 
Kaingang. 

Museu Felícia Leirner

- Aquisição da escultura Maternidade, de 1952, esculpida em granito por 
Felícia Leirner.  A obra foi adquirida pela Secretaria da Cultura do Estado 
de São Paulo e passou a incorporar o patrimônio da Secretaria da Cultura, 
particularmente o acervo do Museu Felícia Leirner. A aquisição 
proporcionou uma expansão do discurso relativo à obra da artista, 
evidenciando aspectos de grande relevância para sua biografia, como as 
influências adquiridas pelo contato com a obra do grande escultor Victor 
Brecheret;
- Restauro de importante obra da artista Felícia Leirner, localizada no 
centro da cidade de Campos do Jordão, compondo parceria com a 
Prefeitura da cidade e com a Empresa Julio Moraes Conservação e 
Restauro, assegurando a preservação da obra que encontrava-se em 
adiantado estado de deterioração, e que a partir de agora integrará o 
roteiro de visitação ao Museu Felícia Leirner.
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PROGRAMA DE ACERVO

Principais Destaques

Afresco descoberto durante o 
restauro

Estudos preliminares técnicos-científicos
para pesquisa da “Capela da Nonna” 

2015

Museu Casa de Portinari 

- Conclusão da análise realizada pela Comissão de Autenticidade das Obras de 
Candido Portinari, responsável por determinar a autoria do afresco descoberto 
durante o restauro do Museu Casa de Portinari. A Madona com Menino Jesus, 
como foi batizada, não pode ser considerada uma obra finalizada, mas um 
estudo de figuras e da aplicação dos tons pastéis. A Comissão concluiu que ela 
deve ser inscrita no rol das obras autênticas de Portinari, com a observação de 
que sua autoria é compartilhada. As análises começaram em maio de 2014, 
logo após a reinauguração do Museu, que passou por um extenso e minucioso 
restauro promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. Entre os 
responsáveis pelo laudo está João Candido Portinari, diretor-geral do Projeto 
Portinari e filho do artista;
- Celebração de parceria com o Instituto de Física da Universidade de São 
Paulo, por meio do GFAA-IFUSP – Grupo de Física Aplicada com Aceleradores e 
o Núcleo de Pesquisa de Física Aplicada ao Estudo do Patrimônio Artístico e 
Histórico - NAP-FAEPAH para realização de estudos preliminares técnicos-
científicos para pesquisa da “Capela da Nonna”, sob coordenação da Profa. 
Márcia Rizzutto, em conjunto com o Conservador-Restaurador Julio Moraes e a 
equipe de acervo do Museu Casa de Portinari. A pesquisa teve como objetivo 
investigar e entender os materiais existentes nas pinturas murais da “Capela da 
Nonna”, que constituem o acervo do Museu Casa de Portinari.
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2015

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- O Museu, em parceria com o Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo (MAE-USP), se dedicou a pesquisar os 
conteúdos institucionais, tendo como principal ferramenta o Encontro de 
Museus e Questões Indígenas, no sentido de registrar e divulgar os 
resultados, como desdobramento gerando uma publicação que resultou 
numa importante coletânea de artigos, lançado no dia 21 de setembro de 
2015 o livro do II Encontro Paulista de Questões Indígenas e Museus. O 
livro é composto de artigos sobre os temas abordados no evento (de 6 a 8 
de Agosto de 2013). 

PROGRAMA DE ACERVO

Principais Destaques
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2016

Museu Casa de Portinari 

- Foi realizada contratação de serviço especializado de assessoria em 
conservação de obras de arte em papel, vistoria das obras do ambiente e 
vitrines de exposição e capacitação para o Museu Casa de Portinari com a 
Escola SENAI "Theobaldo de Nigris" para o 1º semestre de 2016;
- Foram adquiridos novos equipamentos que são de grande importância 
para o acervo: desumidificadores portáteis, um para o uso específico na 
Reserva Técnica e outro para uso comum nos demais ambientes da casa e 
para melhor estabilidade das temperaturas e umidade relativas do ar, 
houve a aquisição de dois aparelhos do Sistema Higrom, módulo formado 
por caixas metálicas por onde circula o ar da vitrine, através de 
tubulações flexíveis de 1” de diâmetro. Com a função de estabilizar e 
eliminar toda a entrada de ar, o aparelho proporciona condições 
climáticas adequadas para as vitrines, contribuindo significativamente 
para o processo de conservação da coleção.

PROGRAMA DE ACERVO

Principais Destaques
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2016

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Realização do Projeto de Pesquisa intitulado “Perfil Biológico e 
Paleopatológico dos Remanescentes Ósseos Humanos Kaingang do Museu 
Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre”, coordenada pelo Doutor em 
Arqueologia do MAE/USP, Robson Rodrigues, e sua equipe de 
pesquisadores, acompanhada pelo Centro de Referência Kaingang e dos 
Povos Indígenas do Oeste de São Paulo e pela Reserva Técnica do Museu. 
A pesquisa teve como objetivo, a realização de um inventário, análise 
bioantropológica e curadoria das evidências osteológicas humanas e 
artefatos culturais Kaingang que se encontram na reserva técnica da 
instituição, bem como, a partir das informações documentais do acervo, 
localizar e realizar uma prospecção arqueológica na propriedade rural 
identificada como sítio Canaan, inicialmente registrada como pertencente 
ao município de Tupã, porém, atualmente, e após a emancipação, 
pertencente ao município de Arco Íris, além de estabelecer aproximações 
e ações colaborativas com famílias Kaingang, moradoras da Terra 
Indígena Índia Vanuíre.

PROGRAMA DE ACERVO

Principais Destaques

Projeto de Pesquisa “Perfil Biológico e 
Paleopatológico dos Remanescentes Ósseos 

Humanos Kaingang do Museu Histórico e 
Pedagógico Índia Vanuíre”
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E
PROGRAMAÇÃO CULTURAL

1.2



INTRODUÇÃO

Uma das preocupações centrais no trabalho desenvolvido pela ACAM Portinari com os museus 
estaduais do interior sob sua responsabilidade têm sido as exposições, considerando-se que as 
mesmas são a forma essencial de comunicação de seus conteúdos e coleções para o público, as quais 
devem ser além de informativas, atraentes e prazerosas, estimulando a curiosidade, reflexão e a 
interatividade entre o museu e o seu visitante.

Também tem sido prioridade a implementação de ações que garantam a inserção dos museus do 
interior no calendário formal da área museológica, bem como a realização de uma programação que 
garanta o oferecimento de novos serviços ao público e sua maior participação na instituição; ainda, a 
realização de exposições temporárias e itinerantes que possibilitam maior visibilidade às coleções, 
intercâmbios com outras instituições e principalmente, constituem-se num fator para constante 
visitação e retorno do público nas instituições.

Atualmente, os museus estaduais do interior são referências pela sua atuação e diversificada 
programação que contempla diversos públicos, amplia o acesso e promove a descentralização da oferta 
cultural.
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques

2011

Museu Casa de Portinari 

- Exposição Temporária
- Primavera de Museus
- Consciência Negra
- Ano da Itália no Brasil
- Semana de Portinari
- É Gostoso ser Criança no Museu Casa de
Portinari
- Aniversário do Artista Candido Portinari
- Domingo com Arte
- Curso de Pintura
- Oficinas Andantes
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2011

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Realização de exposições temporárias significativas, em consonância com o programa de exposições do Plano 
Museológico da Instituição, a Exposição Harald Schultz, realizada em parceria com o MAE/USP, que resultou numa 
publicação, feito inédito na instituição, que permitiu a ampliação da difusão dos conteúdos da mostra, conforme 
material ilustrativo. Também “Cores do Xingu”, a outra exposição temporária do museu, trouxe tópicos significativos 
para reflexões sobre questões indígenas no Brasil
- Exposição Temporária
- Primavera dos Museus
- Consciência Negra
- Ano Internacional para Afrodescendentes
- Dia da Cidade
- Concurso de Fotografia
- Em Cartaz no Museu
- Todo Dia é Dia de Índio
- Foi elaborado o Plano de Acessibilidade 

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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2012

Museu Casa de Portinari 

- Fechamento do Museu Casa de Portinari, por determinação da SEC, para obras integradas de restauro, sob 
responsabilidade da Assessoria de Obras da SEC, que contou ininterruptamente com o apoio e acompanhamento da 
ACAM Portinari e equipe do Museu; ainda, houve a locação e adequação de um local especialmente destinado à guarda 
provisória do acervo, enquanto durou as obras, bem como para sediar os funcionários, considerando-se que as 
atividades do museu que não dependem de acontecer no seu espaço interno tiveram continuidade

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques

- Parceria efetiva do Museu Casa de Portinari 
com o Ministério Público nas ações da Rede 
Protetiva “Unir é Fazer Valer” aos públicos em 
vulnerabilidade social
- Exposição Temporária
- Semana de Museus
- Primavera  de Museus
- Consciência Negra
- Ano da Itália no Brasil
- Semana de Portinari
- É Gostoso ser Criança no Museu Casa de 
Portinari
- Aniversário do Artista Candido Portinari
- Domingo com Arte
- Curso de Pintura
- Férias no Museu
- Oficinas Andantes
- Curso de História da Arte para crianças
- Workshop sobre Acessibilidade em Museus
- Oficina Culturais
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2012

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Exposição Temporária
- Semana de Museus
- Primavera dos Museus
- Consciência Negra
- Semana do Índio
- Dia da Cidade
- Oficina de Férias
- Em Cartaz no Museu
- Todo Dia é Dia de Índio
- I Encontro Paulista Questões 
Indígenas e Museus
- Semana Tupã em Comemoração 
ao dia Internacional dos Povos 
Indígenas
- Oficinas Culturais

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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2013

Museu Casa de Portinari 

- Exposições Temporárias 
- Exposições Virtuais 
- Cursos, Oficinas, Workshops e Palestras 
- Domingo com Arte
- Curso de Pintura
- Oficinas Andantes
- Semana de Museus
- Primavera de Museus
- Consciência Negra
- Semana de Portinari
- É Gostoso ser Criança no Museu Casa de 
Portinari
- Aniversário do Artista Candido Portinari
- Programa de Férias
- Parceria efetiva do Museu Casa de Portinari 
com o Ministério Público nas ações da Rede 
Protetiva “Unir é Fazer Valer” aos públicos 
em vulnerabilidade social
- Participação na 12ª Reatech
- Projeto Caminhos de Portinari
- 1ª Mostra de Museus

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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2013

Museu H. P. Índia Vanuíre

- Exposições Temporárias 
- Exposições Virtuais 
- Cursos, Oficinas, Workshops e Palestras
- Em Cartaz no Museu
- Índio no Museu
- Semana de Museus
- Primavera de Museus
- Consciência Negra
- Dia da Cidade
- Semana do Índio
- II Encontro Paulista Questões Indígenas e 
Museus
- II Semana Tupã em Comemoração ao Dia 
Internacional dos Povos Indígenas
- Programas de Férias
- Participação na 12ª Reatech
- 1ª Mostra de Museus

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques

060



2013

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

- Semana de Museus
- Primavera de Museus
- Consciência Negra
- Orquestra no Museu
- Eventos de Terceiros no Auditório
- Foi inaugurada no foyer do Auditório, uma breve 
exposição permanente que homenageia o Maestro 
Claudio Santoro 
- 1ª Mostra de Museus

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques

2014

Museu Casa de Portinari 

- Projeção internacional da instituição com a visita 
de uma comitiva de jornalistas franceses, liderados 
pelo Prof. João Candido Portinari, como parte das 
ações para a Exposição Guerra e paz, realizada em 
Paris, gerando uma importante repercussão 
interna em todo o país, com a importante 
divulgação do restauro integrado do museu o qual 
contemplou a edificação e acervo
- Reabertura do Museu no 2º trimestre do ano, 
após o complexo restauro, com uma nova 
reestruturação e uma nova exposição de longa 
duração que valorizou sobremaneira a casa e seus 
conteúdos foi amplamente saudada, bem recebida 
e divulgada, com ótima avaliação do público e de 
especialistas, cuja repercussão na mídia em geral e 
veículos especializados fortaleceu e consolidou 
ainda mais o trabalho da instituição, conferindo ao 
Museu Casa de Portinari um papel de instituição 
referência no cenário cultural nacional.
- Realização da Exposição Itinerante Capela da 
“Nonna”: Fé, Religiosidade e Arte, projeto realizado 
com recursos captados por meio da Lei Rouanet, 
contribuiu para o fortalecimento das ações 
extramuros do Museu Casa de Portinari, 
ampliando a divulgação do museu e contato e 
busca por novos públicos
- Parceria efetiva do Museu Casa de Portinari com 
o Ministério Público nas ações da Rede Protetiva 
“Unir é Fazer Valer” aos públicos em 
vulnerabilidade social
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2014

Museu Casa de Portinari 

- Exposições Temporárias 
- Exposições Virtuais 
- Cursos, Oficinas, Workshops e Palestras
- Domingo com Arte
- Curso de Pintura
- Oficinas Andantes
- Curso História da Arte para Crianças
- Espaço de Criação Coletiva
- Semana de Museus
- Primavera de Museus
- Consciência Negra
- Semana de Portinari
- É Gostoso ser Criança no Museu Casa de 
Portinari
- Aniversário do Artista Candido Portinari
- Programa de Férias
- Projeto Caminhos de Portinari
- 2ª Mostra de Museus

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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2014

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Exposições Temporárias 
- Exposições Virtuais 
- Cursos, Oficinas, Workshops e Palestras
- Em Cartaz no Museu
- Índio no Museu
- Semana de Museus
- Primavera de Museus
- Consciência Negra
- Dia da Cidade
- Semana do Índio
- III Encontro Paulista Questões Indígenas e 
Museus
- III Semana Tupã em Comemoração ao Dia 
Internacional dos Povos Indígenas
- Museu Folia
- Programa de Férias
- 2ª Mostra de Museus

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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2014

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

- Semana de Museus
- Primavera de Museus
- Consciência Negra
- Dia da Cidade
- Série Cláudio Santoro
- Série Ópera no Museu
- Série Chorinho no Museu
- Série Museu com Orquestra
- Encontros com Arte
- Programa de Férias
- Eventos de Terceiros no Auditório
- 2ª Mostra de Museus

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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2015

Museu Casa de Portinari 

- Exposições Temporárias
- Exposições Virtuais
- Cursos, Oficinas, Workshops e Palestras
- Domingo com Arte
- Curso de Pintura
- Oficinas Andantes
- Curso História da Arte para Crianças - Semana
de Museus
- Primavera de Museus
- Consciência Negra
- Semana de Portinari
- É Gostoso ser Criança no Museu Casa de
Portinari
- Programa de Férias
- Implantação de Totem Eletrônico pra pesquisa
de público
- Virada Inclusiva
- Ação “Sonhar o Mundo”
- Ação “Dia de Ler é Todo Dia”
- Parceria efetiva do Museu Casa de Portinari com
o Ministério Público nas ações da Rede Protetiva
“Unir é Fazer Valer” aos públicos em
vulnerabilidade social

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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2015

Museu H. P. Índia Vanuíre

- Exposições Temporárias
- Exposições Virtuais
- Cursos, Oficinas e Workshops
- Em Cartaz no Museu
- Índio no Museu
- Semana de Museus
- Primavera de Museus
- Consciência Negra
- Dia da Cidade
- Semana do Índio
- IV Encontro Paulista Questões Indígenas e
Museus
- IV Semana Tupã em Comemoração ao Dia
Internacional dos Povos Indígenas
- Museu Folia
- Programa de Férias
- Implantação de Totem Eletrônico pra pesquisa
de público
- Virada Inclusiva
- Ação “Sonhar o Mundo”
- Ação “Dia de Ler é Todo Dia”

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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2015

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

- Semana de Museus
- Primavera de Museus
- Consciência Negra
- Dia da Cidade
- Série Claudio Santoro
- Série Ópera no Museu
- Série Chorinho no Museu
- Série Museu com Orquestra
- Encontros com Arte
- Programa de Férias
- Implantação de Totem Eletrônico pra pesquisa
de público
- Virada Inclusiva
- Ação “Sonhar o Mundo”
- Ação “Dia de Ler é Todo Dia”
- Eventos de Terceiros no Auditório

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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2016

Museu Casa de Portinari 

- Exposição Temporária
- Exposição Virtual
- Cursos, Oficinas, Workshops e Palestras
- Domingo com Arte
- Curso de Pintura
- Oficinas Andantes
- Semana de Museus
- Programa de Férias
- Realização da exposição “Arte que Liberta”,
no Centro de Progressão Penitenciária de
Jardinópolis – SP, com pinturas e esculturas
dos artistas plásticos Ézio Marcola e Antônio
Ailton Rufato
- Em parceria com a Suvinil e AZ Tintas,
realizou uma palestra para pintores
imobiliários com o tema “A Casa de Portinari”,
abordando aspectos importantes sobre a
edificação da casa, hoje Museu casa de
Portinari e suas sucessivas reformas, além das
obras de restauro executadas após a casa ser
transformada em museu
- Parceria efetiva do Museu Casa de Portinari
com o Ministério Público nas ações da Rede
Protetiva “Unir é Fazer Valer” aos públicos em
vulnerabilidade social
- 3ª Mostra de Museus

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques
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2016

Museu H. P. Índia Vanuíre

- Exposição Temporária
- Exposição Virtual
- Cursos, Oficinas e Workshops
- Em Cartaz no Museu
- Índio no Museu
- Museu Folia
- Semana de Museus
- Semana do Índio
- V Encontro Paulista Questões Indígenas e
Museus e VI Seminário Museus, Identidades e
Patrimônios Culturais
- Programa de Férias
- 3ª Mostra de Museus

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques

070



2016

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

- Semana de Museus
- Oficinas Culturais
- Dia da Cidade 
- Série Chorinho no Museu 
- Série Museu com Orquestra 
- Encontros com Arte 
- Programas de Férias
- Eventos de Terceiros no Auditório
- 3ª Mostra de Museus

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO

Principais Destaques

071



PROGRAMA EDUCATIVO 1.3



INTRODUÇÃO

A implementação de ações educativas, contemplando os diversos perfis de público, notadamente o 
público escolar, tem merecido especial atenção da ACAM Portinari, posto que as mesmas são 
responsáveis pela mediação entre o museu, seus conteúdos e acervo com o visitante, considerando-se 
de extrema importância ações voltadas a públicos com necessidades especiais e em situação de 
vulnerabilidade social, posto que os compromissos de inclusão sociocultural estão entre os principais 
dos museus na atualidade.

Ainda, no caso do público escolar, a ACAM Portinari acredita que um caminho importante é o 
fortalecimento dos laços com os educadores, que têm um contato bem maior com os educandos e a 
comunidade escolar e podem ser fortes aliadas na aproximação e contato destes com o patrimônio 
cultural sob tutela dos museus em benefício às gerações atuais e futuras.

A preparação de materiais de apoio ao atendimento e para ações paralelas à visita também tem sido 
contemplada.

São proporcionados horários estendidos para estudantes de cursos noturnos ampliando o acesso e a 
oportunidade dos mesmos ao patrimônio dos museus do interior.

A ACAM Portinari considera ainda como fator importante para os museus o conhecimento de seu 
público, bem como de suas expectativas em relação à instituição e o seu grau de satisfação com o 
trabalho por ela oferecido, para tanto, tem nas pesquisas importantes ferramentas que são parâmetros 
para avaliação das ações a serem mantidas, reformuladas ou propostas.
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PROGRAMA DE EDUCATIVO

Principais Destaques

2011

Museu Casa de Portinari 

- Implantação do Projeto Museu Verde
- Capacitação para professores
- Ações voltadas ao atendimento de público com 
necessidades especiais
- Projeto “Museu Viajante”
- Realização de pesquisa de perfil de público e 
satisfação

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Implantação do Projeto Museu Verde
- Capacitação para professores
- Ações voltadas ao atendimento de público com 
necessidades especiais
- Realização de pesquisa de perfil de público e 
satisfação
- Programa de Acessibilidade elaborado, constituído 
por aplicativos multissensoriais (maquete tátil, 
reprodução em relevo, réplicas de objetos, áudio-
guia, piso podotátil, áudio-descrição, entre outros), 
comunicação visual/tátil e publicações adaptadas

em dupla leitura (tinta com caracteres ampliados e braile) que compõem o conjunto de recursos de apoio adaptados às
questões de acessibilidade física e sensorial, tendo por objetivo possibilitar e ampliar, por meio de outros sentidos, além
da visão a compreensão e fruição dos públicos com necessidades especiais ( sensoriais, físicas e intelectuais)
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2012

Museu Casa de Portinari 

- Parceria estabelecida com a FDE – Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação, viabilizou o 
atendimento do público escolar da rede pública 
estadual, ampliando sobremaneira a presença dos 
estudantes da rede pública no museu
- Ações voltadas ao atendimento de público com 
necessidades especiais
- Projeto especial para Idosos
- Projeto especial para público em vulnerabilidade 
social
- Projeto Museu Verde
- Capacitação para professores
- Realização de pesquisa de perfil de público e 
satisfação
- Desenvolvimento de atividades lúdicas com jogos
- Projeto Especial “Aprender fazendo” (oficinas e 
workshops)

PROGRAMA DE EDUCATIVO

Principais Destaques
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2012

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Parceria estabelecida com a FDE – Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação, viabilizou o 
atendimento do público escolar da rede pública 
estadual, ampliando sobremaneira a presença dos 
estudantes da rede pública no museu
- Ações voltadas ao atendimento de público com 
necessidades especiais
- Projeto especial para Idosos
- Projeto especial para público em vulnerabilidade 
social
- Projeto Museu Verde
- Capacitação para professores
- Realização de pesquisa de perfil de público e 
satisfação
- Desenvolver atividades lúdicas com jogos
- Projeto Especial “Aprender fazendo” (oficinas e 
workshops)
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2013

Museu Casa de Portinari 

- Cursos de capacitação para professores, 
educadores e guias de turismo
- Visitas nas escolas da Rede Pública de ensino 
com o Projeto Caminhos e Pontes
- Atividades com públicos com necessidades 
especiais
- Atendimento a idosos em programação 
especial
- Atendimento a público em vulnerabilidade 
social
- Projeto “Aprender fazendo” (oficinas e 
workshops)
- Campanha das “7 Maravilhas de Brodowski”
- Realização de pesquisa de perfil de público e 
satisfação
- Parceria estabelecida com a FDE – Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação
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2013

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Realização de pesquisa de perfil e de satisfação do 
público escolar
- Cursos de capacitação para professores, 
educadores e guias de turismo
- Oficinas e Workshops
- Parceria com a Escola Estadual Indígena Índia 
Vanuíre
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2013

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

- Implantação do Serviço de Ação Educativa, 
contemplando os diversos perfis de público, 
notadamente o escolar, mereceu especial atenção
- Capacitação de guias de turismo
- Oficinas de educação patrimonial
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2014

Museu Casa de Portinari 

- Cursos de capacitação para professores e 
agentes culturais
- Visitas nas escolas da Rede Pública de ensino 
com o Projeto Caminhos e Pontes
- Atividades com públicos com necessidades 
especiais
- Atendimento a idosos em programação especial
- Atendimento a público em vulnerabilidade social
- Projeto “Aprender fazendo” (oficinas e 
workshops)
- Realização de pesquisa de perfil e de satisfação 
do público escolar
- Disponibilização de visitas guiadas nos idiomas 
inglês, espanhol e francês via tablets
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2014

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Cursos de capacitação para professores, 
educadores e guias de turismo
- Atividades com públicos com necessidades 
especiais
- Atendimento a idosos em programação especial
- Atendimento a público em vulnerabilidade social
- Oficinas e Workshops
- Realização de pesquisa de perfil e de satisfação 
do público escolar
- Dentre as importantes ações destacaram-se as 
voltadas para as comunidades indígenas das Terras 
Indígenas próximas a Tupã e Escola Indígena da TI 
Vanuíre, que de forma inovadora e responsável 
buscaram a reciprocidade e legitimação das 
relações com os indígenas, a sua valorização e 
protagonismo na instituição, num processo de 
construção contínuo para ambas as partes; entre 
outras ações cabe citar o Projeto Famílias da Terra 
Indígena Icatu incluindo registros em vídeo, 
produção de CD de cânticos com músicas Kaingang 
e Krenak, vídeo de pesca em Loca, Projeto de 
Revitalização da Alimentação Tradicional Kaingang 
e Krenak da Escola Estadual Indígena Vanuíre e 
aquisição de conjunto de mudas de cipó para 
plantio na TI Vanuíre
- Disponibilização de visitas guiadas nos idiomas 
inglês e espanhol via tablets
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2014

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

- Realização de Projeto de Comunicação 
Visual/Museológica que buscou a integração e 
apresentação harmoniosa e estimulante ao visitante 
dos três diferentes conteúdos presentes e 
trabalhados nas instituições: artes plásticas-
escultura, música- auditório/festival de inverno e 
natureza-patrimônio ambiental, com o 
estabelecimento de um diálogo e pontos de 
convergência e tangenciamento dos temas onde 
cada um na sua especificidade e importância pode 
ser apreciado e melhor compreendido pelos 
visitantes em seus diferentes perfis
- Cursos de capacitação para professores e agentes 
culturais
- Atendimento a idosos em programação especial
- Elaboração de materiais pedagógicos para 
atividades complementares à visita
- Oficinas e Workshops
- Projeto “Bairro Cultural” em parceria com a 
Prefeitura de Campos do Jordão
- Disponibilização de visitas guiadas nos idiomas 
inglês e espanhol via tablets
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2015

Museu Casa de Portinari 

- Cursos de capacitação para professores e agentes 
culturais
- Visitas nas escolas da Rede Pública de ensino com o 
Projeto Caminhos e Pontes
- Atividades com públicos com necessidades 
especiais
- Atendimento a idosos em programação especial
- Atendimento a público em vulnerabilidade social
- Projeto “Aprender fazendo” (oficinas e workshops)
- Realização de pesquisa de perfil e de satisfação do 
público escolar
- Disponibilização de material impresso, “Caminhos 
de Portinari”, para professores, educadores de grupos 
não-escolares, Guias de Turismo e visitantes
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2015

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Cursos de capacitação para professores, 
educadores e guias de turismo
- Atividades com públicos com necessidades 
especiais
- Atendimento a idosos em programação especial
- Atendimento a público em vulnerabilidade social
- Oficinas e Workshops
- Realização de pesquisa de perfil e de satisfação do 
público escolar
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2015

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

- Realização de Projeto de Comunicação 
Visual/Museológica que buscou a integração e 
apresentação harmoniosa e estimulante ao visitante 
dos três diferentes conteúdos presentes e 
trabalhados nas instituições: artes plásticas-
escultura, música- auditório/festival de inverno e 
natureza-patrimônio ambiental, com o 
estabelecimento de um diálogo e pontos de 
convergência e tangenciamento dos temas onde 
cada um na sua especificidade e importância pode 
ser apreciado e melhor compreendido pelos 
visitantes em seus diferentes perfis
- Cursos de capacitação para professores e agentes 
culturais
- Atendimento a idosos em programação especial
- Elaboração de materiais pedagógicos para 
atividades complementares à visita
- Oficinas e Workshops
- Projeto “Bairro Cultural” em parceria com a 
Prefeitura de Campos do Jordão

PROGRAMA DE EDUCATIVO

Principais Destaques

085



2016

Museu Casa de Portinari 

- Parceria com a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro 
Pimentel - FUNAP, vinculada à Secretaria da 
Administração Penitenciária – SAP, por meio do seu  
Programa de Educação para o Trabalho e 
Cidadania: “De Olho no Futuro” – PET
- Realização do Projeto “Viagem Pelos Caminhos de 
Portinari”, um desdobramento do Projeto 
“Caminhos de Portinari” que consiste no 
desenvolvimento da Educação Patrimonial no 
ensino formal do Município. Destinada à rede 
municipal de ensino, a iniciativa foi idealizada pelo 
Museu Casa de Portinari/ACAM Portinari em 
parceria com a Secretaria Municipal da Educação. A 
iniciativa atende alunos, do 1º ao 5º ano e os 
professores são capacitados pela coordenação do 
Museu
- Cursos de capacitação para professores e agentes 
culturais
- Visitas nas escolas da Rede Pública de ensino 
com o Projeto Caminhos e Pontes
- Atividades com públicos com necessidades 
especiais
- Atendimento a idosos em programação especial
- Atendimento a público em vulnerabilidade social
- Projeto “Aprender fazendo” (oficinas e 
workshops)
- Realização de pesquisa de perfil e de satisfação 
do público escolar
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2016

Museu H. P. Índia Vanuíre 

- Cursos de capacitação para professores, 
educadores e guias de turismo

- Atividades com públicos com necessidades 
especiais
- Atendimento a idosos em programação 
especial
- Atendimento a público em vulnerabilidade 
social
- Oficinas e Workshops
- Realização de pesquisa de perfil e de 
satisfação do público escolar
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2016

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

- Atividades com públicos com necessidades 
especiais
- Atendimento a idosos em programação especial
- Atendimento a público em vulnerabilidade social
- Oficinas e Workshops
- Cursos de capacitação para professores e agentes 
culturais
- Realização de pesquisa de perfil e de satisfação 
do público escolar
- Implantação de projeto de acessibilidade no 
Museu Felícia Leirner e Auditório para que a visita 
se torne ainda mais inclusiva e atenda vários 
públicos, em diversas situações
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PROGRAMA DE EDIFICAÇÃO 1.4



INTRODUÇÃO

A ACAM Portinari tem como um dos seus principais papéis, em consonância com as premissas da 
UPPM/SEC, promover e melhorar práticas que assegurem as condições de conservação e manutenção 
dos edifícios que abrigam os museus e seus equipamentos, englobando-se os programas de combate e 
controle de pragas; proteção contra incêndio e normas de segurança, estando ainda incluídos os 
seguros.

É importante considerar que as condições da edificação influenciam diretamente as condições das 
coleções, sendo às vezes os danos causados aos acervos extensões de problemas nos prédios, tanto 
aqueles de caráter intrínseco aos seus sistemas construtivos, com os relacionados a fatores de caráter 
externo, bem como, aos seus usuários, ou seja, funcionários e visitantes.

Os benefícios da atuação na política conservacionista e preventiva são inúmeros, não só no tocante à 
própria preservação, mas também na redução substancial de custos de restaurações, que além de 
muito dispendiosas, por mais criteriosos e éticos que sejam os partidos adotados, sempre afetam o 
patrimônio de alguma forma na sua originalidade e essência.

Nessa perspectiva alguns desafios são postos para a Organização Social, pela natureza das diferentes 
edificações e seus contextos, no caso do Museu Casa de Portinari, um bem tombado pelos órgãos de 
patrimônio, nas esferas federal e estadual, com características frágeis nos seus materiais e técnicas 
construtivas; já o prédio do Museu Índia Vanuíre oferece outras preocupações e embora tenha sido 
construído para abrigar o museu, atualmente oferece limitações pelas diferentes atividades do museu; 
o prédio do Auditório pela sua exuberância e projeto arquitetônico, com características peculiares 
também requer procedimentos específicos e rotinas a serem observadas visando manter o bom estado 
de conservação adquirido pela atual gestão.
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do acervo do Museu Casa de Portinari, a cargo da AOP/SEC, com a contratação de profissionais para elaboração e 
complementação de projetos e realização de serviços em atendimento às solicitações da Assessoria de Obras. Nesse 
sentido, realizou, em caráter emergencial, sob responsabilidade do restaurador Julio Moraes, com autorização da 
Unidade Gestora e órgãos de preservação IPHAN e CONDEPHAAT, ações emergenciais de salvaguarda à pintura mural 
São Jorge e o Dragão, que encontrava-se ameaçada de deterioração em função dos problemas da edificação, que 
aguarda o início do restauro, conforme relatório
- Fechamento do Museu Casa de Portinari, por determinação da SEC, para obras integradas de restauro, sob 
responsabilidade da Assessoria de Obras da SEC, que contou ininterruptamente com o apoio e acompanhamento da 
ACAM Portinari e equipe do Museu Casa de Portinari; ainda, houve a locação e adequação de um local especialmente 
destinado à guarda provisória do acervo, enquanto durarem as obras, bem como para sediar os funcionários, 
considerando-se que as atividades do museu que não dependem de acontecer no seu espaço interno terão continuidade

- Realização de Programa de combate a 
pragas
- Alvarás, AVCB e Seguros sempre vigentes
- Treinamentos periódicos de Brigada de 
Incêndio para equipes
- Realização de importante projeto para 
conservação ambiental do Museu Felícia 
Leirner, como base para o programa 
integrado de Educação Ambiental e 
Patrimonial pretendido para a instituição; 
destacando-se a regularização dos Direitos 
Autorais junto aos herdeiros legais, 
comprovando o reconhecimento dos 
familiares da escultora ao trabalho da 
Organização Social
- Apoio à Unidade Gestora para efetivação 
da restauração integrada 
edificação/pinturas murais
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- Implantação do projeto de climatização no Museu H. P. Índia Vanuíre, que garantiu a 
preservação do acervo e o conforto térmico aos visitantes e funcionários
- Projeto “Museu Verde”: o projeto busca soluções para compensar os impactos 
causados nas atividades das unidades e pela recepção de visitantes. No Museu Felícia 
Leirner e Auditório Claudio Santoro, a natureza é uma preocupação constante e um dos 
eixos de atuação das instituições, uma vez que os espaços estão localizados em uma 
reserva de Mata Atlântica. A reforma e restauro do Museu Casa de Portinari também 
foram pautados para atender vários preceitos de sustentabilidade. Outra medida 
adotada é o plantio de árvores em áreas públicas, que necessitam de reflorestamento. 
Em Brodowski, a prática é feita há vários anos, já em Tupã, o programa teve início em 
2013. A iniciativa utilizou-se dos princípios e procedimentos propostos pelo 
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), produzido pelo World Resources Institute
(WRI)
- Implantação de Sistema de Segurança nos museus sob sua gestão, que tem como 
objetivo monitorar todas as áreas dos museus, permitindo maior segurança para o 
acervo, usuários e colaboradores
- Celebração do Termo de Comodato com o Prof. Dr. João Candido Portinari para a 
utilização de casa anexa ao museu de propriedade particular da Família Portinari pelo 
Museu Casa de Portinari para abrigar a Reserva Técnica e serviços administrativos
- Foram executadas diversas ações de manutenção corretiva, com vistas a recuperar 
problemas decorrentes de anos anteriores, e manutenção preventiva no Museu Felícia 
Leirner e Auditório Claudio Santoro, objetivando evitar ocorrências de falhas ou 
insuficiência de desempenho dos componentes da edificação
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INTRODUÇÃO

Um dos principais fatores que tem gerado visibilidade institucional aos museus estaduais do interior 
sob responsabilidade da ACAM Portinari tem sido o desenvolvimento e implementação do Plano de 
Comunicação, cujas ações tem ajudado a consolidar o trabalho dos museus, pois proporcionam ampla 
e diversificada difusão na mídia em geral, aumentando significativamente a presença do público nas 
instituições e participação nas atividades nelas desenvolvidas.

Existe uma atenção com a revisão periódica desses Planos, a atualização das ferramentas sempre 
visando fortalecer a presença dos museus nos veículos de comunicação como equipamentos culturais 
do Governo de São Paulo de alta qualidade e interesse cultural.

No contexto atual, em que o fluxo e a quantidade de informações são crescentes e ininterruptas os 
museus devem estar atentos e precisam encontrar estratégias para a sua visibilidade e possíveis formas 
de diálogos com os seus diferentes públicos e parceiros.

Merecem atenção especial as mídias sociais, que estão se tornando cada vez mais comuns e 
especialmente no Brasil os números impressionam. Nessa perspectiva, com muito sucesso e benefícios 
agregados, a Organização Social sentindo as necessidades dos museus apostarem cada vez mais em 
um Plano de Comunicação que contemplasse as ferramentas digitais decidiu adotar esses novos 
recursos, incorporando aos Planos de Comunicação vigentes para os museus um planejamento 
especificamente focado nas ferramentas de comunicação representadas pelas mídias sociais, que 
juntamente com as demais estratégias definidas têm possibilitado a efetividade da comunicação 
institucional desses museus.
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- Como uma forma de complementar a experiência do visitante, a loja do Museu Casa de Portinari foi inaugurada em 
2014 junto com a reabertura do museu após seu restauro. Com a estratégia de branding de sua marca e objetivo 
financeiro apenas de sustentabilidade da operação de varejo, a loja conta com aproximadamente 100 produtos que 
contemplam as seguintes categorias: institucionais, editoriais e gerados na economia criativa das comunidades do 
entorno, como o artesanato. Em 2016, a loja ganhou sua versão virtual em comemoração ao 46º aniversário da 
instituição. Além da comodidade que a internet proporciona, o espaço on-line é mais uma maneira dos visitantes 
encontrarem produtos relacionados à instituição e a Portinari.

- A programação cultural qualificada possibilitou ao Museu Casa de Portinari, Museu H. P. Índia Vanuíre, Museu Felícia 
Leirner e Auditório Claudio Santoro o recebimento do selo e Certificado de Excelência conferido pelo TripAdvisor, o mais 
importante e maior site de viagens, utilizado como referência em turismo no mundo todo, constituindo um 
reconhecimento público sem precedentes, pela sua natureza, da área especializada de turismo ao trabalho em 
andamento na instituição.

- Trabalho de forma alinhada com os outros museus da Secretaria da Cultura na participação de campanhas com forte 
apelo para o fortalecimento do papel social dos Museus como: Sonhar o Mundo, Museum Week e Mostra de Museus.

- Com o lançamento de uma nova logotipia para o Museu no ano de 2014 todo o material de divulgação institucional em 
suporte impresso, recebeu um novo partido gráfico, criados pelo conceituado escritório de design gráfico Zol Design.

- Requalificação do Mural e a adoção de um blog como meio de comunicação direcionados exclusivamente ao público 
interno da instituição, considerando a importância de se estabelecer canais que privilegiem o alinhamento de sua equipe 
de colaboradores com as estratégias, ações, programas e projetos da instituição.
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WEBSITES

2013 20152014
julho/
2016

WEBSITES MODERNOS

Revitalização dos sites:
ACAM Portinari
Museu Casa de 
Portinari
Museu Índia Vanuíre
Museu Felícia Leirner
(incluindo o Auditório 
Claudio Santoro)

Objetivos:
Melhor navegação
para o usuário
Interface clean e com 
mais conteúdos
Painel gerenciável
para inserção de 
conteúdos de forma 
dinâmica

ACESSIBILIDADE

Inserção de ferramenta
para acessibilidade: 
Hand Talk

Objetivos:
Atender ao público
surdo-mudo, para que 
possam ter acesso aos
conteúdos das 
instituições.

SITES RESPONSIVOS

Adaptação dos sites 
versão desktop para 
versão responsiva.

Objetivos:
Melhoria nos resultados
de buscas do Google
Adaptação do formato
de site para multi-telas

NOVO TOUR VIRTUAL

Adaptação de tour virtual 
em plataforma mais 
moderna.

Objetivos:
Atualizar com as novas 
informações e a 
comunicação visual dos 
museus
Incluir vídeos aéreos

2011

NOVOS WEBSITES

Revitalização dos sites:
ACAM Portinari
Museu Casa de 
Portinari
Museu Índia Vanuíre
Museu Felícia Leirner

Objetivos:
Incluir mais
conteúdos
Painel gerenciável
Novidade do tour 
virtual

2016

LOJA VIRTUAL

Inserção de loja virtual do 
Museu Casa de Portinari 
que já possui lojinha física.

Objetivos:
Vender produtos da loja 
física para o público que 
mora longe do museu

BLOG DA ACAM

Inserção de blog para 
ajudar na comunicação 
interna entre os 
colaboradores de todos os 
museus e da sede.

Objetivos:
Estender o mural para 
essa versão virtual, 
possibilitando o 
compartilhamento de 
vídeo e novidades em 
tempo real
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E-MAIL MARKETING E NEWSLETTER

O trabalho de e-mail marketing é realizado por demanda, de acordo com 
as estratégias das ações e atividades de cada um dos museus. Além dos 
convites, também existe o disparo de um boletim fixo mensal em nome da 
ACAM Portinari, denominado Newsletter, que se trata de um informativo 
sobre todas as realizações da organização e dos museus que gerencia.
Com o tempo de trabalho os 
mailings de contatos de e-mail 
foram sendo incrementados e 
melhorados, conforme 
arrecadação em eventos e 
atividades, passando a atingir um 
público interessado nos assuntos 
relacionados. Em junho de 2016, 
as instituições fecharam o 
contrato de gestão com mais de 
15 mil contatos cadastrados.
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REDES SOCIAIS

O trabalho nas redes sociais dos Museus foi implementado em 2012 e se 
intensificando ao longo dos anos. Em cada momento foi planejado e 
definido quais as melhores estratégias de atuação de acordo com a 
realidade do mundo digital. Muitas ações institucionais e museológicas 
foram feitas no Facebook, Twitter e Instagram dos Museus ao longo dos 
anos.
Com o tempo, o trabalho foi ganhando novo formato e linha editorial. 
Textos, fotos, vídeos, materiais e recursos multimídia foram 
implementados com o intuito de melhorar sempre mais o relacionamento 
com o público.
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FACEBOOK

MCP

MIV

24.562 
interações
235.920 alcance

MFL

5.940 fãs

77.512 
interações
1.179.650 alcance

23.063 fãs

20.248 
interações
577.505 alcance

27.542 fãs

65.294 
interações
1.272.135 alcance

32.523 fãs

9.390 interações

245.430 alcance

3.080 fãs

47.113 
interações
816.288 
alcance

18.658 fãs

6.298 interações

126.633 alcance

21.344 fãs

13.486 
interações
329.491 alcance

21.628 fãs

275 
interações
8.567 alcance

1.014 
fãs 9.052 interações

195.722 alcance

7.861 fãs

9.813 
interações
201.490 alcance

8.944 fãs

Obs: contagem feita até 30/06/2016
Museu Felícia Leirner: foi inserido nessa mídia social em dezembro de 2013

2012 2013 2015
julho/
2016

2014 2016

33.914
interações
778.336 alcance

38.267 fãs

11.133 
interações
227.942 alcance

23.148 fãs

9.712 
interações
280.357 alcance

9.885 fãs

0 interações

0 alcance

0 fãs
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MCP

MIV

MFL

TWITTER

104
Followers

376
Followers

581
Followers

1.125 
Followers

71
Followers

235
Followers

283
Followers

543 
Followers

0
Followers

05
Followers

96 
Followers

316 
Followers

11.846
Followers

681
Followers

415
Followers

2012 2013 2015
julho/
2016

2014 2016

Obs: contagem feita até 30/06/2016
Museu Felícia Leirner: foi inserido nessa mídia social em dezembro de 2013
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TRIPADVISOR

MCP

MIV

MFL

ACS

#1 lugar Brodowski

16 avaliações

#1 lugar Brodowski

56 avaliações

#1 lugar Brodowski

147 avaliações

#1 lugar Tupã

13 avaliações

#1 lugar Tupã

25 avaliações

#1 lugar Tupã

35 avaliações

#6 lugar C. do Jordão

211 avaliações

#4 lugar C. do Jordão

643 avaliações

#3 lugar C. do 
Jordão

1.516 avaliações

#1 teatro C. do 
Jordão

82 avaliações

#1 teatro C. do 
Jordão

324 avaliações

#1 teatro C. do 
Jordão

434 avaliações

Obs: contagem feita até 30/06/2016
Os museus foram inseridos nessa mídia social em 2013

2014 2016
julho/
2016

20152013

#1 lugar Brodowski

175 avaliações

#1 lugar Tupã

47 avaliações

#3 lugar C. do 
Jordão

2.129 avaliações

#1 teatro C. do 
Jordão

490 avaliações

MARKETING DIGITAL

Principais Destaques
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FOURSQUARE

MCP

MIV

MFL

ACS

02 local 
favorito

262 check-
ins 09 local 

favorito

470 check-
ins 13 local 

favorito

661 check-
ins

0 local favorito

51 check-
ins 01 local 

favorito

102 check-
ins 08 local 

favorito

137 check-
ins

14 local 
favorito

528 check-ins

32 local 
favorito

958 check-
ins 79 local 

favorito

1.339 check-
ins

14 local 
favorito

871 check-ins

25 local 
favorito

1.273 check-
ins 30 local 

favorito

1.508 check-
ins

Obs: contagem feita até 30/06/2016
Os museus foram inseridos nessa mídia social em 2013

20 local 
favorito

740 check-
ins

09 local 
favorito

148 check-
ins

99 local 
favorito

1.523 check-
ins

35 local 
favorito

1.617 check-
ins

2014 2016
julho/
2016

20152013

MARKETING DIGITAL

Principais Destaques
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MCP

MIV

MFL

YOUTUBE

10 inscritos

2.852 
views 10 inscritos

3.157 views

3 inscritos

2.142 
views 14 inscritos

1.903 views

7 inscritos

925 views

Obs: contagem feita até 30/06/2016
Os museus foram inseridos nessa mídia social em 2014 e o MFL em 2015

julho/
2016

10 inscritos

1.883 views

10 inscritos

1.182 views

04 inscritos

775 views

0 inscritos

0 views

2015 20162014

MARKETING DIGITAL

Principais Destaques
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julho/
2016

MCP

MIV

MFL

INSTAGRAM

1.662 interações

1.328 seguidores

728 interações

814 seguidores

1.313 interações

1.124 seguidores

Obs: contagem feita até 30/06/2016
Os museus foram inseridos nessa mídia social em abril de 2015

1.280 interações

1.977 seguidores

827 interações

1.107 seguidores

1.365 interações

1.554 seguidores

20162015

MARKETING DIGITAL

Principais Destaques
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PRESENÇA NA MÍDIA 1.5 - 2



Média de Clipping

Museu

Casa de 

Portinar

i

Índia 

Vanuíre

Felícia 

Leirner 

Período

Julho/2011

a 

junho/2016

Julho/2011

a 

junho/2016

Julho/2013

a 

junho/2016

Total de 

clippings
2.591 2.638 1.089

Média mensal 43,1 43,9 29,7

Média diária 1,41 1,44 0,99
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MUSEU CASA DE PORTINARI
BRODOWSKI • SP
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

29/07/2011
JORNAL A CIDADE
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

22/08/2011
JORNAL A 
CIDADE
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

29/10/2011
JORNAL A 
CIDADE
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

24/06/2012
FOLHA DE SÃO 
PAULO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

20/08/2012
JORNAL GAZETA
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

28/08/2012
RECORD NEWS

HISTÓRIA DE PEÇA TEATRAL, PAINÉIS DURANTE O FECHAMENTO E 
ENTREVISTA DE JOÃO CANDIDO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

18/01/2013
PORTAL DA UOL
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21/01/2013
JORNAL ESTADÃO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari



RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

21/01/2013
JORNAL ESTADÃO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

08/02/2013
REVIDE
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

23/07/2013
PORTAL DA UOL
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

22/08/2013
ESTADO DE SÃO 
PAULO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

16/10/2013
JORNAL HOJE

HOMENAGEM AO DIA DA CRIANÇAS COM RETRATOS DE PINTORES
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

02/05/2014
BAND NEWS
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

29/05/2014
JORNAL NACIONAL

REABERTURA MUSEU – OBRA 
INÉDITA
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

29/05/2014
PORTAL G1
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

01/08/2014
REVIDE

EDIÇÃO ESPECIAL 
COM MATÉRIA 
DEDICADA
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

23/09/2014
FOLHA DE SÃO 
PAULO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

07/10/2014
ESTADÃO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

29/12/2014
JORNAL NACIONAL

AUTENTICIDADE OBRA INÉDITA
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

31/12/2014
JORNAL O 
ESTADO DE SÃO 
PAULO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

23/03/2015
PORTAL G1
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

22/08/2015
EPTV

SEMANA DE 
PORTINARI

131



RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

24/10/2015
PROGRAMA MAIS 
CAMINHOS/EPTV

ROTEIRO HISTÓRIA DO MENINO DE 
BRODOWSKI
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

04/12/2015
TV UNESP

O ARTEFATO TE CONVIDA A CONHECER MAIS SOBRE O MUNDO DE CANDIDO 
PORTINARI
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

08/01/2016
EPTV – GLOBO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

29/05/2016
EPTV – GLOBO

CAMINHOS DE 
PORTINARI
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Casa de Portinari

27/05/2016
REVISTA QUEM ACONTECE - SÃO PAULO

INDICAÇÃO DE PRODUTO DA LOJA DO MUSEU PARA PRESENTE 
NO DIA DOS NAMORADOS
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MUSEU H. P. ÍNDIA VANUÍRE
TUPÃ • SP
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

06/01/2011
JORNAL DIÁRIO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

10/03/2011
TV UNIVERSITÁRIA
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

24/12/2012
SITE TURISMO 
ADAPTADO

140



RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

14/02/2013
JORNAL SUPERIOR
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

26/02/2013
JORNAL 
SUPERIOR
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

11/04/2013
REDE GLOBO - TV 
TEM
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

10/06/2013
CORREIO 
MARILIENSE
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Felícia Leirner • Auditório Claudio 
Santoro

12/05/2013
ANTENA PAULISTA

MUSEUS DE SÃO PAULO MOSTRAM TRIBOS INDÍGENAS, AVIÕES HISTÓRICOS 
E EXPOSIÇÃO A CÉU ABERTO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

21/02/2014
G1
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

21/04/2014
G1
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

25/04/2015
TV TEM – PORTAL 
G1

SEMANA DO ÍNDIO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

07/08/2015
REDE GLOBO TV TEM

DIA INTERNACIONAL DOS POVOS 
INDÍGENAS
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

14/04/2016
DCI – DIÁRIO DO COMÉRCIO 
DE SP
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

14/04/2016
REVISTA MUSEUS
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

16/04/2016
G1
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MUSEU FELÍCIA LEIRNER
AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO
CAMPOS DO JORDÃO • SP
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Felícia Leirner • Auditório Claudio 
Santoro

19/11/2013
SITE CARTÃO DE 
VISITA
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Felícia Leirner • Auditório Claudio 
Santoro

23/01/2014
PORTAL UOL
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Felícia Leirner • Auditório Claudio 
Santoro

26/01/2014
JORNAL O VALE
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Felícia Leirner • Auditório Claudio 
Santoro

15/02/2015
PORTAL G1
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Felícia Leirner • Auditório Claudio 
Santoro

29/04/2015
SITE 
REDESENHANDO
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Índia Vanuíre

05/03/2016
DIÁRIO OFICIAL
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RELATÓRIO DE CLIPPING

Museu Felícia Leirner • Auditório Claudio 
Santoro

18/03/2016
TV VANGUARDA

MUSEU COM 
ORQUESTRA
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PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP 1.6



INTRODUÇÃO

O apoio às ações do SISEM no interior por parte da ACAM Portinari tem sido estratégico e fundamental 
para que o Sistema Estadual de Museus consiga desenvolver as suas ações de forma o mais abrangente 
possível.

A parceria se efetiva na realização de exposições itinerantes em museus e espaços expositivos do 
interior de São Paulo, atingindo um público com índices significativos; na realização de assessorias 
técnicas museológicas, visando principalmente instrumentalizar os museus na realização de seu Plano 
Museológico, entre outras necessidades técnicas; nas ações de capacitação profissional como cursos, 
oficinas, palestras, com destaque para o Curso EAD, ampliando o acesso e descentralizando a oferta.

Dentre as principais ações de apoio ao SISEM, destacam-se a parceria para a realização do Encontro 
Paulista de Museus, com  edições anuais e ininterruptas realizadas com grande sucesso, com mais de 
mil participantes cada e as publicações na área museológica, como a Coleção Museus Aberto, que 
constituirá importante material de pesquisa e apoio ao trabalho das instituições e profissionais 
paulistas e do Brasil.

162



2011
- Realização de Exposições itinerantes em museus e 
espaços expositivos do interior do Estado 
- Assessorias Técnicas Museológicas 
- Realização de Oficinas de Capacitação
- Realização de Curso de Capacitação
- Desenvolvimento do programa de ação educativa 
“Família nos Museus”
- Desenvolvimento do Portal do SISEM 
- Desenvolvimento do Cadastro Estadual de Museus 
online 
- Itinerância da versão de pequeno porte do Memorial 
da Inclusão, em acompanhamento à Caravana da 
Inclusão
- Itinerância da versão de médio porte do Memorial 
da Inclusão em museus, Centros Culturais, Feiras e 
afins
- Atualização de versão permanente do Memorial da 
Inclusão

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Principais Destaques
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2012
- Realização do Curso de Capacitação EAD em 
parceria com a UNESCO
- Realização de Encontros Regionais
- Realização do 4º Encontro Paulista
- Edição de publicações (Coleção Museu Aberto) –
uma sobre as exposições temporárias, feito em 
parceria com a AECID/São Paulo; a outra, sobre 
museus e questões indígenas, colocando o Museu 
Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre no centro das 
discussões e reflexões originadas das ações 
indígenas desenvolvidas pela instituição, fazendo do 
interior do Estado de São Paulo um cenário de 
referência no país
- Programa de modernização dos museus paulistas –
materiais de divulgação gráfica e eletrônica
- Apoio aos museus em municipalização
- Realização de Exposições itinerantes em museus e 
espaços expositivos do interior do Estado 
- Assessorias Técnicas Museológicas 
- Realização de Oficinas de Capacitação
- Realização de Curso de Capacitação
- Desenvolvimento do programa de ação educativa 
“Família nos Museus”
- Atualização continuada do Portal do SISEM 
- Atualização continuada do Cadastro Estadual de 
Museus online 
- Itinerância da versão de pequeno porte do 
Memorial da Inclusão, em acompanhamento à 
Caravana da Inclusão
- Itinerância da versão de médio porte do Memorial 
da Inclusão em museus, Centros Culturais, Feiras e 
afins

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Principais Destaques
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PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Principais Destaques2013
- Realização ações de articulação e apoio às Redes 
Temáticas e Polos Regionais (encontros, levantamento e 
atualização de informações, apoio)
- Realização do Curso de Capacitação EAD em parceria com 
a UNESCO
- Realização de Encontros Regionais de representantes de 
regiões administrativas
- Realização do 5º Encontro Paulista
- Edição de publicações (Coleção Museu Aberto) - Programa 
de modernização dos museus paulistas – documentação
- Apoio aos museus em municipalização
- Realização de Exposições itinerantes em museus e 
espaços expositivos do interior do Estado 
- Assessorias Técnicas Museológicas 
- Oficinas de Capacitação
- Curso de Capacitação
- Desenvolvimento do programa de ação educativa “Família 
nos Museus”
- Atualização continuada do Portal do SISEM 
- Atualização continuada do Cadastro Estadual de Museus 
online 
- Itinerância da versão de pequeno porte do Memorial da 
Inclusão, em acompanhamento à Caravana da Inclusão
- Itinerância da versão de médio porte do Memorial da 
Inclusão em museus, Centros Culturais, Feiras e afins
- A ACAM Portinari apoiou, através do SISEM o I SINPEM –
Simpósio Internacional de Pesquisa em Museologia, em 
parceria com o Curso de Mestrado em Museologia 
Interunidades da USP, bem como contribuiu para a 
realização do I Encontro Brasil Indígena em Araraquara – SP, 
acolhendo, ainda, a importante capacitação em ação 
educativa em museus nas unidades geridas pela 
Organização Social – “Que público é esse?” em parceria com 
o Instituto PERCEBE, ação apoiada pelo Instituto Votorantim 
com recursos do PROAC
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2014
- Realização do Curso de Capacitação EAD em 
parceria com a UNESCO
- Realização de Encontros Regionais de 
representantes de regiões administrativas
- Realização do 6º Encontro Paulista
- Apoio aos museus em municipalização
- Realização de Exposições itinerantes em museus e 
espaços expositivos do interior do Estado 
- Assessorias Técnicas Museológicas 
- Realização de Oficinas de Capacitação
- Realização de Curso de Capacitação
- Atualização continuada do Portal do SISEM
- Assessoria Técnica e conferência do acervo do 
Museu H.P. Bernardino de Campos, de Amparo, para 
conclusão do processo de municipalização. Para 
tanto, foi realizada contratação de equipe de três 
auxiliares, mais alocação de um técnico funcionário 
da ACAM Portinari para as atividades de reinstalação 
da Reserva Técnica e conferência do acervo 
museológico, sob orientação da museóloga Juliana 
Monteiro (término final de 2015)
- Foram doados pela Secretaria de Estado da Cultura, 
por meio do Sistema Estadual de Museus – SISEM e 
da ACAM Portinari, 42 Exemplares de Publicações 
técnicas de Museologia da Coleção Museu Aberto, 
aos centros de ensinos de 15 Universidades públicas 
de todo o país, visando a divulgação e discussão de 
estudos, experiências e reflexões na área 
museológica

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Principais Destaques
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2015
- Programa de modernização dos museus paulistas
- Criação das versões digitais das Publicações 
realizadas da Coleção Museu Aberto e da Publicação 
sobre o Projeto de Documentação dos Museus 
disponibilizadas no site do SISEM-SP
- Realização do Curso de Capacitação EAD em 
parceria com a UNESCO
- Realização de Encontros Regionais de 
representantes de regiões administrativas
- Realização do 7º Encontro Paulista
- Apoio aos museus em municipalização
- Realização de Exposições itinerantes em museus e 
espaços expositivos do interior do Estado 
- Assessorias Técnicas Museológicas - elaboração 
de Planos Museológicos a partir de um diagnóstico 
geral de instituições do interior do Estado. A ação, 
que acontece desde 2010, buscou definir diretrizes 
para o trabalho técnico e administrativo nas 45 
unidades, estaduais e municipais atendidas
- Realização de Oficinas de Capacitação
- Realização de Curso de Capacitação
- As publicações “Como Gerir um Museu: um guia 
prático” e “Museu: Manual do Instrutor”; foram 
lançadas durante o 7º Encontro Paulista de Museus 
com excelente repercussão

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Principais Destaques
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2016
- Assessoramento Técnico e Capacitação – Ação 
Piloto 01 e Ação Piloto 02
- Realização de Oficinas de capacitação
- Realização de Exposições itinerantes em museus e 
espaços expositivos do interior e da RMSP
- Realização de Encontro de Representantes 
Regionais
- Realização do 8º Encontro Paulista de Museus 
- Apoio técnico a museu em municipalização -
Conferência de Acervo
- Foi lançada a Publicação com o título: “Introdução 
ao Vocabulário Controlado” - Getty Institute, 
durante o 8º Encontro Paulista, com excelente 
repercussão

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP

Principais Destaques
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PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E 
FOMENTO

1.7



INTRODUÇÃO

A busca constante por uma gestão eficiente da Organização Social e dos museus sob sua 
responsabilidade, em consonância com a política museológica e com as diretrizes da UPPM/SEC têm 
sido um dos maiores compromissos da ACAM Portinari, neste sentido, as ações realizadas refletem e 
reiteram a postura acima mencionada objetivando a eficácia, transparência e economicidade na 
administração dos recursos repassados à Organização Social para a gestão dos museus estaduais do 
interior, garantindo a preservação e a divulgação dos seus acervos, do patrimônio cultural neles 
abrigado em benefício das gerações atuais e futuras.

Nesse período do Contrato de Gestão foi mantido o sistema de informática para a gestão administrativa 
e financeira, foi implantando um sistema de identificação para melhoria da gestão dos bens 
patrimoniais adquiridos pela Organização Social, também foram adquiridos produtos ergonômicos 
visando um melhor bem-estar dos funcionários no ambiente de trabalho. Ainda foi elaborado e 
implantado o novo Plano de Cargos, Salários e Benefícios o que possibilitou o ingresso de vários 
funcionários a cursos através do Programa de Treinamento e Capacitação, propiciando o 
desenvolvimento pessoal e profissional desses funcionários contribuindo para o desempenho de suas 
funções diárias. 
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DESTAQUES

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Principais Destaques

- A ACAM Portinari foi agraciada com a MEDALHA DO MÉRITO MUSEOLÓGICO, prêmio entregue no Fórum Nacional de 
Museus, outorgado pelo COFEM- Conselho Federal de Museologia e conferido, a cada dois anos, a profissionais e 
instituições que têm um trabalho destacado na área museológica.

- A Organização Social efetuou acompanhamento nos processos de municipalização a cargo da SEC e Prefeituras, 
relativos aos cinco museus estaduais anteriormente sob sua responsabilidade, sendo esses: Museu Histórico e 
Pedagógico Prudente de Moraes, em Piracicaba; Museu Histórico e Pedagógico Bernardino de Campos, em Amparo; 
Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves em Guaratinguetá; Museu Paulo Setúbal, em Tatuí e MHFP 
Monteiro Lobato, em Taubaté.

- Considerando-se uma das principais características da gestão no tocante à transparência e agilidade nos processos de 
trabalho, no gerenciamento e recuperação das informações contábeis e financeiras destacou-se no exercício a 
readequação do sistema integrado de gestão financeira da Organização Social, que utiliza o software FIRST, desenvolvido 
pela empresa TOTVS, considerada uma das maiores e melhores de ERP no mercado. Essa nova reestruturação efetuada 
possibilitou que dentre os dados cadastrais básicos disponibilizados, como por exemplo, Bancos, clientes, fornecedores 
e produtos fosse implantado um Plano de Contas rico em Centros de Custos e Categorias Financeiras ( Contas de 
Despesas e Receitas) em consonância com a Estrutura Orçamentária fornecida pela SEC como modelo, resultando 
atualmente, na integração das informações entre os departamentos Financeiro, Compras, Contratos e Administrativo, 
permitindo aos mesmos o compartilhamento de informações com maior segurança, rapidez e com o necessário nível de 
padronização e parametrização na gestão dos recursos financeiros públicos pela ACAM Portinari.
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DESTAQUES

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Principais Destaques

- A Diretora Executiva participou do Study Tour – Programa de Desenvolvimento de Museus Brasil-Reino Unido-
integrando uma comitiva de gestores de museus brasileiros, através de um convite pessoal e intransferível, pelo BRITISH 
COUNCIL, segundo indicação da UPPM/SEC, dentro do Programa TRANSFORM, de Cooperação Cultural e Artística entre o 
Brasil e o Reino Unido, que acontece entre 2012 e 2016. Tendo participado também do Seminário Internacional de 
CLUSTERS CRIATIVOS, em São Paulo, promovido pela FECOMÉRCIO.

- Acompanhou os processos de municipalização em curso, a cargo da SEC e Prefeituras, dos museus que fizeram parte 
do conjunto de museus geridos pela ACAM Portinari: Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves, em 
Guaratinguetá; Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, em Piracicaba; Museu Histórico e Pedagógico 
Bernardino de Campos, em Amparo; Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato, em Taubaté e Museu 
Paulo Setúbal, em Tatuí. O acompanhamento tem garantido que serviços essenciais de segurança e manutenção não 
sejam interrompidos no decorrer da municipalização colocando em risco a salvaguarda e preservação do patrimônio 
contido nesses museus, os quais, findo o processo de municipalização, passarão a ser responsabilidade dos respectivos 
municípios.

- A Diretora Executiva da ACAM Portinari recebeu significativa homenagem da OAB de Batatais, conforme cópias anexas, 
que dá conta do reconhecimento público, que vindo da OAB, uma das mais importantes instituições do país, 
historicamente vinculada à preservação dos direitos individuais e coletivos, da liberdade e exercício democrático da 
cidadania, mostra que o trabalho realizado pela ACAM Portinari tem relevância local e regional e as ações repercutem de 
forma afirmativa na sociedade, aumentando ainda mais o compromisso e a responsabilidade com o trabalho com os 
museus estaduais do interior.
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