
 

 

 

 

 

Plano Museológico - Minuta 

Museu Histórico Municipal 

Bauru - SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plano Museológico - Minuta 

Museu Histórico Municipal 

Bauru - SP 

 

 

Comambi projetos 

COREM-4R 005-PJ 

 

Elisabeth Zolcsak 

Museóloga 

COREM-4R 160-II 

 

 

 

 

 

Realização 

Sistema Estadual de Museus - SISEM-SP 

Apoio 

Organização Social ACAM Portinari 

 

 

 

 

 

julho/2012 

 

 COMAMBI projetos 



 

2

Conteúdo 

 

Apresentação       3 

Informações do município      4 

Características do museu    10 

Considerações sobre plano museológico 15 

Plano museológico     17 

Programas 

institucional 

arquitetônico 

de gestão de pessoas 

de acervo 

de segurança 

de pesquisa 

de exposições 

educativo e cultural 

de financiamento 

de divulgação 

 

 

 

 

 

foto da folha de rosto – Delfim Martins/Pulsar Imagens 

vista de Bauru – 2010 



 

3

Plano Museológico - Minuta 

Museu Histórico Municipal 

Bauru - SP 

 

Essa Minuta do Plano Museológico do Museu Histórico Municipal propõe um 

delineamento de objetivos e atividades que possam colaborar com o 

planejamento estratégico da instituição. 

 

Incorpora observações de visita, diálogos com os responsáveis, levantamento 

de dados e experiências da consultoria. Quando admitido, com este conteúdo 

total ou parcial, deve ser compreendido como documento de trabalho contínuo, 

com flexibilidade para revisões. 

 

Parte do documento apresenta dados do município que abriga o museu e as 

características atuais da instituição. Após sugestões de missão institucional, 

objetivos e público, são apontados programas, como itens componentes do 

Plano. 

 

 
antiga estação ferroviária - futura sede do museu 
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Bauru - SP 

 

Região Administrativa Bauru 
Área 673 km2 
Altitude 530 m 
Distância da Capital 326 km 
População (2011) 346.650 habitantes 
População com menos de 15 anos 20,10% 

 
Instituições culturais 
 
Museu Ferroviário Regional de Bauru 
Museu Histórico Municipal 
Museu da Imagem e do Som 
Núcleo de Difusão Cultural 
Sistema Municipal de Bibliotecas 
 
Instituições de ensino superior 
mantidas pelo Poder Público 
 
Faculdade de Tecnologia - Centro Paula Souza 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação, Faculdade de Ciências, Faculdade de 
Engenharia) 
Universidade de São Paulo (Faculdade de Odontologia de Bauru) 
 
Principais atividades econômicas serviços regionais; indústrias de médio 

porte 
 

PIB per capita R$ 18.906,42 
 

CEE-SP Conselho Estadual de Educação - São Paulo 
IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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História do município 

 

Bauru tem origem em povoado construído ao redor da antiga capela de Espírito 

Santo da Fortaleza, elevado a freguesia de Lençóis em 1880 e que se tornou 

vila em 1887. 

 

Um povoado vizinho, denominado Patrimônio de Bauru, foi elevado a distrito 

dessa vila em 1893. Em 1896, a sede da vila foi transferida para Bauru e 

assumiu a nova denominação. 

 

O crescimento populacional e econômico na região ocorreu, a partir de 1905, 

com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, da Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro e da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. 

 

Dados Fundação SEADE e IBGE 
 

 
vista da cidade de Bauru (foto www.skyscrapercity.com) 
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A ferrovia em Bauru 

 

A Estrada de Ferro Sorocabana foi criada em 1870 e, cinco anos depois, ligou 

São Paulo e a fábrica de ferro de Ipanema, passando por Sorocaba. Em 

seguida, para transporte de café, os trilhos foram estendidos a oeste, até Assis. 

Vários ramais foram construídos, incluindo o ramal de Bauru. 

 

Por arrendamentos e fusão, teve os nomes Companhia União Sorocabana e 

Ituana (1905-1907) e Sorocabana Railway (1907-1919). Seu patrimônio passou 

a FEPASA (1971 a 1998), e, posteriormente, a RFFSA em processo de 

privatização. A linha e estação Bauru da E.F. Sorocabana foram inauguradas 

em 1905. A pequena estação terminou localizada no pátio da E.F. Noroeste do 

Brasil, cerca de cem metros da plataforma de embarque. 

 

A Companhia Paulista foi fundada em 1868, para continuar a linha da São 

Paulo Railway. Em 1872, foi inaugurado seu primeiro trecho, entre Jundiaí e 

Campinas. O ramal de Bauru foi inaugurado em 1910, com estação que foi 

considerada provisória, porém nunca modificada. Seu patrimônio também foi 

incorporado, em 1971, pela FEPASA/RFFSA. 

 

 A estação Bauru-Paulista foi 

abandonada após a desativação da linha e, atualmente, abriga setores da 

Secretaria Municipal de Cultura. Deverá receber, após reformas, as instalações 

do Museu Histórico Municipal e do Museu da Imagem e do Som. 
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E.F.NOB 

 

A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil – NOB foi fundada em 1904 para ligar o 

interior de São Paulo a Mato Grosso e inaugurada, pouco depois, com linha a 

partir de Bauru, onde a E.F. Sorocabana havia chegado em 1905. Foi uma das 

empresas a formar a RFFSA (1957-1996), passou a Novoeste (1996-1999) e 

hoje parte de seu patrimônio é da empresa América Latina Logística. 

 Em 1939, com a construção da 

grande estação da NOB em Bauru, os embarques da Noroeste, Sorocabana e 

Paulista se concentraram nessa estação, que abrigava também os escritórios 

da empresa. 
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A preservação do patrimônio ferroviário em Bauru 

 

Em 1992, foi criado o Centro de Memória Regional, vinculado ao Centro de 

Documentação e Memória da UNESP, com convênio celebrado entre aquela 

Universidade e a RFFSA, já finalizado. O Centro realizou parte do tratamento 

inicial da coleção de documentos textuais da E.F. Noroeste do Brasil e deteve 

mobiliário em instalações ao lado da estação central. 

 

Conforme artigo do pesquisador Eduardo Romero de Oliveira *- UNESP: 

"o conjunto dos antigos escritórios está sendo solicitado em concessão para a 

Prefeitura de Bauru. Conforme Medida Provisória do Governo Federal, que 

extingue a RFFSA, os edifícios históricos seriam transferidos para o IPHAN, 

assim como o acervo documental. Houve uma parceria entre o Centro de 

Documentação (da UNESP) e a Prefeitura Municipal de Bauru, que possibilitou 

exposições conjuntas entre aquele e o Museu Ferroviário - implantado pela 

administração municipal, em salas que estão anexas. As estruturas e material 

documental ficaram a cargo exclusivamente da prefeitura, que pretende 

assumir, frente à Inventariança da Rede, a responsabilidade pela preservação 

dos bens". 

(* OLIVEIRA, Eduardo Romero de. Museus e Ferrovias: estudo sobre a 

preservação do patrimônio ferroviário paulista. Labor & Engenho, Campinas 

[Brasil], v.5, n.3, p. 20-31, 2011.) 

 

O projeto Estrada de Ferro Noroeste do Brasil/Bauru, km 0, coordenado pelo 

pesquisador Nilson Ghirardello - UNESP, também pretende dialogar com os 

órgãos de preservação e com a Prefeitura Municipal de Bauru. Tem apoio da 

FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e 

convênio de cooperação científica com o CONDEPHAAT (Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado). 

 

Esse projeto, com vigência de 03/2012 a 02/2014, prevê o levantamento e 

estudo do conjunto arquitetônico da E.F. Noroeste do Brasil em Bauru, o 

estudo da organização do trabalho na companhia e a criação do Centro de 

Memória e Informação Virtual do Patrimônio Industrial Ferroviário da NOB. 
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Ainda no aspecto da memória ferroviária, relevante para a identidade histórica 

do município, importa abordar o Museu Ferroviário Regional de Bauru, criado 

em 1969 e instalado em 1989. Ocupa, na Rua Primeiro de Agosto, edificação 

que abrigou o escritório da Diretoria Administrativa da Estrada de Ferro 

Noroeste do Brasil., ao lado da grande estação ferroviária. 

 

O Museu Ferroviário Regional de Bauru participa do projeto Ferrovia Para 

Todos da Secretaria Municipal de Cultura, que visa preservar e divulgar o 

patrimônio e a história ferroviária do município. Dentro do projeto, está em 

processo de implantação um novo módulo desse museu para abrigar peças de 

grande porte e a restauração de um carro-restaurante, um carro-correio e dois 

carros de passageiros. 

 

Também é parte do projeto, o passeio de Maria Fumaça, formada por 

locomotiva a vapor, de 1919, fabricação americana, carro passageiro, de 1943, 

fabricação NOB e carro administrativo, de 1932, fabricação NOB. O trajeto vai 

da grande estação Noroeste até a estação Bauru-Paulista, em trecho de 2 km. 

 

    
Museu Ferroviário Regional de Bauru e Maria Fumaça 
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Museu Histórico Municipal 

 

O Museu Histórico Municipal agregou o Museu Histórico e Pedagógico 

Morgado de Mateus que foi criado pelo Decreto Estadual nº 33.980, de 

19/11/1958. O Museu Morgado de Mateus só foi efetivado em 1979, instalado 

no prédio da antiga Estação de Tratamento de Água, onde funcionou até 1988. 

 

Naquele ano, foi implantado o Museu Histórico Municipal. Em 1992, os dois 

museus foram transferidos para a Vila Noroeste, onde funcionaram por cinco 

anos. Em 1997, a Prefeitura Municipal de Bauru assumiu a guarda e 

conservação do acervo do Museu Morgado de Mateus, unificando os museus. 

 

O Museu Histórico Municipal foi então instalado em imóvel alugado, no centro 

da cidade, até 2011, quando foi fechado e seu acervo transferido para reserva 

técnica em edifício ao lado da estação Bauru-Paulista. Aguarda reformas e 

adequação do prédio da estação para sua instalação definitiva. 

 

Endereço - Rua Rio Branco, 3 - Bauru - SP 

 
localização do museu na cidade 



 

11

 
pátio de entrada da estação Bauru-Paulista 

ao fundo - galpão - atual reserva técnica do museu 

 

As reformas e adequação do prédio da estação para instalação dos museus 

estão em fase de negociação com o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) e CODEPAC (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de 

Bauru). 

 

O edifício da estação a ser ocupado pelo Museu Histórico Municipal e pelo 

Museu da Imagem e do Som tem 420 m2 (60 x 7 m), mais uma área construída 

perpendicularmente entre os dois futuros blocos, que servirá como recepção e 

auditório, compartilhados pelos museus. 

 

 futura área do Museu Histórico 
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Para o Museu Histórico Municipal estão previstas seis salas expositivas, sala 

de atendimento, sala de imprensa e sala de espera (da Maria Fumaça). Além 

disso, o museu contará com edificação anexa, de dois pavimentos, para 

reserva técnica. 

 

 futura reserva técnica 

 

 

 vista da plataforma da estação 
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O acervo do museu, com cerca de 5780 objetos sendo 780 da coleção do 

Museu Morgado de Mateus, contém móveis, instrumentos musicais, 

ferramentas, máquinas, jornais, documentos textuais e fotografias. 

 

 antigo relógio de ponto 

 

 atual reserva técnica 

 

O Museu Histórico Municipal tem em seu quadro um chefe, dois agentes 

culturais, um auxiliar administrativo e um auxiliar de serviços gerais. Dispõe de 

Regulamento (Decreto Municipal 8.976/2001) e de Conselho Consultivo 

(Decreto Municipal 11.526/2011). 

 

Compõe a Seção do Museu Histórico Municipal da Divisão de Museu e 

Memória Cultural. 
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A estrutura da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru apresenta dois 

Departamentos: de Ação Cultural e de Proteção ao Patrimônio Cultural. 

 

O Departamento de Proteção ao Patrimônio Cultural tem “a preocupação de 

preservar prédios e marcos que fazem parte da história do município e resgatar 

a memória da cidade em seus vários aspectos e manifestações que 

participaram do processo de formação da sociedade bauruense”. Organiza-se 

com as seguintes divisões e seções: 

 

- Divisão de Museu e Memória Cultural 

- Seção do Museu Histórico Municipal 

- Seção do Museu Ferroviário Regional 

- Divisão Técnica 

- Seção de Conservação e Restauração 

- Seção de Documentação e Pesquisa 
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Considerações sobre plano museológico 

 

Museus são compreendidos no contexto da valorização da memória. Antes 

lugares de curiosidade e, posteriormente, em muitas instituições, de ações 

políticas com legitimação de recriações históricas, hoje são locais de 

preservação, questionamentos e pesquisa. Lidam com a interpretação de 

identidades e com a percepção de pluralidades. São fontes de informação e de 

entretenimento, utilizados para educação permanente, lazer e turismo cultural. 

 

Requisitados para diversas funções sociais e mantidos pelas comunidades 

onde se inserem, os museus devem ter qualidade, sendo esta uma 

preocupação internacional. O Centro de Patrimônio Mundial da UNESCO - 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - tem 

apoiado conferências que discutem meios de avaliação da qualidade de bens 

culturais - monumentos, museus e sítios -, destinados a gestores e ao público. 

 

Em um dos métodos - Herity -, que tem recebido atenção no âmbito 

internacional, quatro eixos são vistos como relevantes na avaliação de 

qualidade: 

- valor cultural percebido; 

- estado de conservação; 

- informação disponibilizada aos visitantes; 

- acolhimento e serviços oferecidos. 

 

Estes pontos de avaliação podem conduzir o olhar sobre um museu e, 

principalmente, esclarecer as finalidades do plano museológico: auxiliar o 

trajeto e a gestão do museu para atendimento de suas funções sociais com 

qualidade trazendo definições da vocação, objetivos e ações. 

 

Plano museológico é o documento de planejamento estratégico de um museu. 

No Brasil, está bem definido na Lei Federal que institui o Estatuto de Museus, 

Lei nº 11.904, de 14/01/2009: 
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“Art. 44. É dever dos museus elaborar e implementar o Plano 
Museológico. 
 
Art. 45. O Plano Museológico é compreendido como ferramenta básica 
de planejamento estratégico, de sentido global e integrador, 
indispensável para a identificação da vocação da instituição museológica 
para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das 
ações de cada uma de suas áreas de funcionamento, bem como 
fundamenta a criação ou a fusão de museus, constituindo instrumento 
fundamental para a sistematização do trabalho interno e para a atuação 
dos museus na sociedade”. 

 

O plano museológico é um documento conceitual. Declarando a missão e 

objetivos, e considerando a situação atual, apresenta as principais linhas 

programáticas - áreas/atividades do museu, levando em conta definições 

técnicas para este tipo de instituição 

 

“que não visa lucro, permanente, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, 
comunica e exibe a herança material e imaterial do homem e seu 
ambiente para propósitos de educação, estudo e entretenimento” 
(definição de museu – Conselho Internacional de Museus). 

 

Os programas são uma apresentação de caminhos que o museu se propõe 

seguir. Têm a finalidade de orientar as ações e indicar balizas que possam 

garantir uma linguagem comum aos vários atores institucionais e continuidade 

de esforços. Além disso, no escopo Plano – Programa – Projeto, os programas 

irão auxiliar a determinação de projetos executivos e documentos 

complementares a ser elaborados. 

 

O plano museológico pode ter vários componentes, sendo centrais os 

programas: a) institucional; b) arquitetônico; c) de gestão de pessoas; d) de 

acervo; e) de segurança; f) de pesquisa; g) de exposições; h) educativo e 

cultural; i) de financiamento; j) de divulgação. 

 

O desenvolvimento dos vários programas é simultâneo, podendo, no entanto, 

haver ações prioritárias ao museu. 
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Plano Museológico - Minuta 

Museu Histórico Municipal 

Bauru - SP 

 

Missão 

O Museu Histórico Municipal tem como missão salvaguardar elementos do 

patrimônio histórico de Bauru contribuindo para a formação da identidade 

comunitária e nas reflexões sobre uso do território e desenvolvimento local. 

 

Objetivos 

O museu tem como objetivos centrais: 

- promover a preservação e o conhecimento do patrimônio material sob sua 

guarda; 

- desenvolver exposições e ações educativas autênticas e de interesse para 

públicos diversos; 

- oferecer ao público diversas formas de interação com o museu; 

- inspirar na comunidade a valorização dos vários elementos que formam o 

patrimônio cultural. 

 

Público 

O público do museu inclui: 

- residentes, em diversas faixas etárias; 

- turistas, negociantes e participantes de eventos; 

- preservacionistas, pesquisadores e outros profissionais que lidam com 

patrimônio. 

 

Todos estes públicos devem ter a oportunidade de conhecer a história de 

Bauru e valorizar as atividades de preservação patrimonial na região. 
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Programa institucional 

trata da gestão do museu 

 

A direção do museu, com a colaboração de todos os membros da equipe, 

definirá, periodicamente, os projetos a ser elaborados, implementados ou 

continuados dentro dos vários programas, estabelecendo medidas de 

acompanhamento e avaliação. 

 

O Conselho Consultivo do museu deverá auxiliar a instituição através do 

acompanhamento de projetos, sugestões, divulgação, análise de 

relatórios, de parcerias e de movimentações do acervo (aquisições ou 

eventuais transferências). 

 

Cada membro do Conselho deverá ser informado sobre o funcionamento 

do museu perante a legislação, o plano museológico e as políticas 

implantadas, para garantir colaboração efetiva e sem conflitos de 

interesse. 

 

A organização de serviços ao público, como horário de atendimento, acolhida e 

comodidades, será colocada na abrangência deste programa para melhor fluxo 

dos trabalhos. 

 

O museu, em sua atividade central de comunicação - a exposição de longa 

duração, irá considerar a autonomia dos visitantes perante a qualidade das 

exibições, que deverão, com sua linguagem própria, conduzir e propiciar 

experiências significativas. Esta autonomia permitirá a acolhida inicial dos 

visitantes com um serviço de portaria aliado a vigilância patrimonial, 

possibilitando um menor quadro funcional. 

 

Recomenda-se o horário de visitação de terça-feira a domingo, das 9 às 

17 horas. Poderá haver extensão do horário, até 21 horas, em um dia da 

semana, quinzena ou mês, para ampliação do atendimento. 
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Agendamentos poderão ser sugeridos a grupos, sem obrigatoriedade, apenas 

para garantir conforto na visitação. Grupos de visitantes poderão optar por 

participação em ações educativas, conforme a oferta, que estarão também 

abertas a visitantes individuais. 

 

Entre os serviços conexos às atividades centrais, o museu poderá ter espaço 

para encontros de grupos, recepções corporativas e outras atividades sociais, 

assim como para locação a um serviço de café, e projetos com outras 

instituições culturais da cidade, como formas de acolher a comunidade, 

aproximá-la da instituição e obter recursos financeiros. 
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Programa arquitetônico 

trata do prédio do museu: distribuição, adequação dos espaços e manutenção 

predial 

 

Com previsão, após reforma, de seis salas expositivas, sala de 

atendimento, sala de imprensa e sala de espera (da Maria Fumaça), 

além de edificação anexa, de dois pavimentos, para reserva técnica, são 

sugestões complementares: 

 

- valorização das aberturas do edifício da antiga estação voltadas para 

a linha ferroviária, com proteções transparentes, eventualmente 

ilustradas, nas portas, janelas e beirada da plataforma; 

- continuidade da valorização do pátio como espaço de convivência; 

- facilitação do acesso ao segundo pavimento da reserva técnica, pela 

área interna, com projeto de pequena plataforma elevatória. 

 

O museu terá ações periódicas de manutenção predial, sem descaracterizá-lo, 

e irá colaborar com a manutenção e uso adequado do conjunto onde se 

localiza. 
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Programa de gestão de pessoas 

trata do corpo de funcionários e de estagiários do museu com demandas de 

organização e capacitação 

 

Na organização funcional, para desempenhar sua missão, o museu buscará 

manter em seu quadro, como já definido: 

- 1 coordenador com responsabilidades de representação e gestão 

institucional – chefe de seção; 

- 2 profissionais de nível superior com responsabilidades nos programas de 

acervo, de exposições e educativo – agentes culturais; 

- 1 assistente técnico-administrativo com atribuições múltiplas em todos os 

setores - auxiliar administrativo; 

- 1 auxiliar de serviços gerais para atividades de limpeza e serviços de 

portaria e vigilância. 

 

Para as funções de manutenção predial e de equipamentos, haverá o 

estabelecimento de parceria com outros órgãos da Prefeitura Municipal ou a 

contratação de serviços. 

 

A participação de funcionários em cursos de capacitação e em eventos para 

atualização será incentivada e equitativamente escalonada, possibilitando tanto 

as oportunidades de aprimoramento quanto o adequado andamento dos 

trabalhos. 

 

O museu poderá receber estudantes para estágios após o estabelecimento de 

convênios com instituições educacionais. Respeitando-se esta etapa de 

formação de jovens estudantes e as exigências técnicas para os trabalhos, os 

estagiários não serão responsáveis por atividades educativas e outras ações 

técnicas, permanecendo como observadores e auxiliares eventuais. 
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Programa de acervo 

trata da formação, conservação e documentação do acervo, além do controle 

de acesso aos objetos do museu 

 

Formação do acervo 

A missão do museu orientará a formação do acervo, tanto a aquisição de novos 

objetos como a reorganização dos existentes. 

 

Um documento complementar irá definir como novos objetos poderão ser 

adquiridos (se por doação, coleta ou outras formas) ou eventualmente retirados 

do acervo do museu e como será tomada a decisão de aceitação ou retirada. 

 

Recomenda-se arrolar documentos específicos para doação, coleta ou 

outras formas de aquisição, parecer de especialista e encaminhamento 

da decisão para a comissão de apoio ao museu. 

 

Eventuais processos de saída de objetos do acervo do museu 

igualmente deverão ter parecer de especialista e decisão da comissão 

de apoio ao museu. 

 

Conservação do acervo 

Na conservação física dos objetos, é importante o controle da exposição 

à luz, temperatura e umidade, além do estabelecimento de critérios de 

acondicionamento e manuseio. 

 

A exposição à luz ultravioleta causa danos a materiais orgânicos, 

especialmente têxteis e papéis e pode ser limitada por filtros, como 

lâminas nas janelas e filtros tubulares em lâmpadas fluorescentes, nas 

áreas de trabalho com o acervo. O projeto expositivo do museu deverá 

contemplar a proteção adequada dos objetos. 

 

Alterações bruscas de temperatura e umidade devem ser evitadas. 

Como regra geral, a temperatura deve ser mantida entre 18º e 23ºC. 
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Umidade Relativa segura está entre 45 e 60%, sendo importante 

vistoriar o edifício periodicamente para detecção de vazamentos. 

 

O museu irá acondicionar adequadamente seu acervo em reserva técnica, com 

suportes específicos para os materiais e formas dos objetos, bancadas para 

manuseio dos vários itens e luminárias apropriadas. Projeto específico de 

reserva técnica permitirá relacionar e dimensionar os suportes e equipamentos 

a ser utilizados. 

 

Vistorias e higienização dos objetos terão periodicidade planejada e os 

procedimentos de restauração serão feitos por especialistas seguindo um 

planejamento específico que, em execução contínua, contemple todos os itens 

do acervo. 

 

Documentação do acervo 

No aspecto da documentação, o museu irá registrar cada objeto de seu acervo 

e inventariar o conjunto, incluindo a localização de cada item. O registro 

preliminar terá um número - de protocolo, provisório ou de tombo - e 

informações sobre a aquisição do objeto (data, forma de aquisição e 

informações de contexto). 

 

Na sequência da atividade de documentação, o museu irá analisar e descrever 

seus objetos facilitando buscas antes do acesso direto, físico, aos mesmos. A 

pesquisa para esclarecer dados e contextos dos objetos, será parte do 

processamento técnico, posterior ou concomitante aos instrumentos de busca. 

 

Controle de acesso ao acervo 

O museu irá elaborar documento complementar com normas de 

procedimentos na reserva técnica, para consulta do acervo por pesquisadores 

e outros interessados, para fotografias de objetos e para empréstimos, 

estabelecendo condições - quem, como e por quanto tempo - e modelos de contrato. 
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Programa de segurança 

trata das condições gerais de segurança do museu 

 

O museu irá definir rotinas básicas de segurança: acesso às chaves, controle 

de acesso aos espaços, vistoria periódica das instalações e lista para 

notificações de emergência - a quem recorrer. 

 

Os procedimentos de segurança também irão incluir: colocação de extintores 

de incêndio, conforme recomendações do Corpo de Bombeiros, instalação de 

alarmes de detecção de incêndio e implantação de sistema de prevenção 

contra roubo: travas e alarmes no edifício principal e reserva técnica; câmeras 

de segurança na área expositiva, ligadas ao setor administrativo. 
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Programa de pesquisa 

trata do desenvolvimento de linhas de pesquisa a partir do acervo ou com 

afinidade ao museu 

 

O museu irá incentivar pesquisas com o uso de seu acervo, tanto internas 

quanto externas, para enriquecer a atividade de documentação e contribuir na 

produção de conhecimentos. 

 

No âmbito interno, irá regular o envolvimento da equipe do museu, com 

definição de tempo dedicado a atividades de pesquisa. No âmbito externo, irá 

estabelecer parcerias com instituições de pesquisa e ensino superior prevendo 

provimento de espaço e equipamentos de trabalho, seguimento dos critérios de 

acesso ao acervo e estabelecimento de compromissos entre o museu e os 

pesquisadores. 

 

Pela proximidade regional e presença de linhas de pesquisa com 

patrimônio cultural, sugere-se tratativas com a Faculdade de Arquitetura, 

Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, UNESP-Campus de Bauru. 
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Programa de exposições 

trata da exposição de longa duração - centro da experiência dos visitantes do 

museu e de exposições temporárias 

 

Não há padrões a ser seguidos para exposições, porém os elementos - 

acervo, suportes e ambientação - devem estar de acordo com o tema e 

este com a missão do museu. O desenho do espaço deve propiciar 

circulação, conforto e fruição a todos os públicos e as condições de 

segurança devem ser avaliadas, ordenadas e mantidas, tanto para os 

objetos quanto para os visitantes. 

 

O museu irá elaborar projeto para a exposição de longa duração no qual 

haverá a seleção de objetos do acervo. 

 

Seguindo a missão institucional, é possível prever a abordagem da 

história do município na exposição, divulgando diversos aspectos da 

ocupação do território e incentivando reflexões sobre a atualidade e 

futuro. 

 

As exposições temporárias, a ser criadas pela equipe do museu ou de outras 

entidades, assim como as exposições itinerantes a ser recebidas, irão 

aprofundar tópicos da exposição de longa duração, apresentar novos objetos 

do acervo ou explorar temas relacionados aos desta instituição, estendendo a 

experiência dos visitantes sem afastar-se da missão do museu. 

 

Após a instalação de nova exposição de longa duração, o museu poderá 

desenvolver uma exposição temporária por ano, com duração de até 6 meses, 

e receber uma exposição itinerante por ano, de museu ou instituição parceira, 

com duração de até 3 meses. 



 

27

Programa educativo e cultural 

trata das ações educativas do museu 

 

Exposições e ações educativas formam a atividade de comunicação 

museológica. 

 

Apesar da denominação, ações educativas não tratam de educação 

formal ou de ensino. As oportunidades de entretenimento e informação 

em museus, como aquelas dadas por vários outros meios encontrados 

na vida social, fazem parte da educação permanente dos indivíduos que 

não depende da educação escolar ou formal. 

 

Também é importante apontar que ações educativas não são elementos 

auxiliares da exposição. São um conjunto de materiais e eventos que 

permitem outras formas de difusão do acervo e dos temas do museu que 

não a forma expositiva. São palestras, seminários, oficinas, encontros, 

atendimentos a professores e estudantes, atividades externas como 

visitas a outros locais históricos, apresentações musicais, teatrais ou de 

artes, publicações e atividades via internet (com acesso a partir do 

website institucional). 

 

As ações educativas estarão em conformidade com a missão do museu e 

serão planejadas para segmentos do público, considerando-se diferentes faixas 

etárias, expectativas e necessidades. Os projetos deste programa levarão em 

conta as possibilidades impostas pelo quadro funcional e espaços, para haver 

organização, qualidade e continuidade de ações. 

 

Para dois profissionais graduados no corpo funcional, com atribuições técnicas 

múltiplas, será possível projetar quatro atividades educativas, com preparação 

de materiais, quinzenais, duas em cada semana, alternadamente. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Atividade A Atividade C Atividade A Atividade C 

Atividade B Atividade D Atividade B Atividade D 
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Programa de financiamento 

trata do aporte de recursos ao museu 

 

Além das tratativas para estabelecer recursos orçamentários municipais com 

base anual, o museu buscará sustentação financeira com a locação de espaço 

para encontros, recepções corporativas e serviço de café, desde que tais 

atividades estejam normatizadas com definições das permissões, 

impedimentos e valores. 

 

As ações dependerão da organização de espaços no edifício do museu. 

 

O museu participará em editais de financiamento quando possível para seus 

projetos e também buscará patrocínios cujos contratos sejam benéficos para a 

instituição e patrocinadores em termos de associação de marcas e 

investimentos. As minutas de contratos serão analisadas Conselho Consultivo 

do museu. 

 

 

 

Programa de divulgação 

trata da divulgação do museu junto a comunidades, parceiros e outros museus 

 

O museu irá elaborar projetos para dispor de website institucional e de um ou 

dois formatos de materiais impressos para divulgação, podendo ser folheto, 

cartão, adesivo, dobradura ou outro produto informativo e convidativo. 
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