ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – FCC
SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS – SEM/SC
Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica – 88025-202 – Florianópolis (SC)
Telefones: (48) 3664-2604 | 3664-2605 - E-mail: semsc@fcc.sc.gov.br

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO
MUSEU, MEMÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA

1. APRESENTAÇÃO
A Fundação Catarinense de Cultura – FCC, por meio do Sistema Estadual de Museus –
SEM/SC, em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, no âmbito do Programa
Pontos de Memória, Organização dos Estados Ibero-americanos – OIE e o Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiros da Universidade do Estado de Santa Catarina – NEAB/UDESC, na perspectiva
de aprimorar e consolidar as ações de caráter participativo e museológico, no estado de Santa
Catarina, propõem o Curso de Capacitação: Museu, Memória e Cultura Afro-Brasileira, que
tem por objetivo promover o processo de educação colaborativa referente às questões
Museu, Memória e Cultura Afro-Brasileira, envolvendo e estimulando iniciativas e o
protagonismo social dos Pontos de Memória e Pontos de Cultura, e de instituições
museológicas que tratem da temática. Pretende, também, socializar e discutir metodologias,
meios e insumos necessários para pesquisar, registrar, preservar e difundir iniciativas
culturais sobre patrimônio afro-brasileiro, a fim de garantir a valorização da cultura e do
patrimônio afro-brasileiro na cultura nacional, o respeito à diversidade e o fortalecimento de
ações e políticas educativas de combate ao racismo e a discriminações.
O Curso, dividido em 5 módulos didáticos que se complementam, terá 5 encontros
presenciais, também apresentados virtualmente na Plataforma Saber Museus/IBRAM, que
inclui espaço de comunicação, acompanhamento das atividades e integração entre os
participantes. Num total de 80 horas, o curso terá 40 horas presenciais e 40 horas a distância.
Nessa perspectiva, a capacitação, além de apresentar elementos teóricos e práticos para
iniciar uma discussão e qualificar processos educativos sobre Museu, Memória e Cultura AfroBrasileira, busca também, como instrumento didático, auxiliar os participantes das oficinas –
como futuros multiplicadores e mediadores das atividades desenvolvidas – a planejar,
executar e avaliar os processos museológicos e de formação nas suas instituições.
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2. PÚBLICO ALVO
Profissionais de instituições museológicas públicas ou privadas, de Pontos de Memória e
Pontos de Cultura, e, ainda, pesquisadores e acadêmicos de universidades que atuem na área
do Patrimônio Cultural interessados no tema no estado de Santa Catarina.

3. DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
O Curso terá duração de 4 (quatro) meses, de agosto a novembro, com 5 encontros mensais,
presenciais (conforme cronograma no item 9), realizados na cidade de Florianópolis/SC, e
atividades complementares a distância que serão desenvolvidas com os participantes ao
longo de todo o período no espaço virtual Saber Museus/IBRAM. O curso terá carga horária
total de 80 (oitenta) horas distribuídas em 40 (quarenta) horas presenciais e 40 (quarenta)
horas a distância.

4. VAGAS
O Curso oferecerá 30 (trinta) vagas, distribuídas da seguinte forma:
Segmentos

Vagas ofertadas

Regiões museológicas do SEM/SC: Oeste, Meio-Oeste, Serra, Sul,
Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte, para os museus
cadastrados no SEM/SC e ou IBRAM

2 para cada
região/14 vagas

Museus sob a responsabilidade do estado de Santa Catarina e do
IBRAM

1 para cada
museu/7 vagas

Pontos de Memória e Pontos de Cultura de SC

5 vagas

Comunidade museológica

4 vagas

Total

30 vagas

E, dentro desses critérios, será respeitada a ordem de chegada de inscrição. No caso do não
preenchimento das vagas oferecidas pelos critérios acima, as vagas remanescentes serão
redistribuídas, respeitando os mesmos critérios.
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5. PRÉ- REQUISITOS
Para a seleção dos interessados (pré-inscritos) serão considerados os seguintes critérios:
1. Profissional atuante em um dos museus das 7 regiões museológicas do SEM/SC:
Oeste, Meio-Oeste, Serra, Sul, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte. O
respectivo museu deverá estar aderido ao SEM/SC e/ou cadastrado no IBRAM.
2. Profissional que trabalhe/atue diretamente com o acervo museológico da
instituição. Se funcionário da esfera pública, preferencialmente servidor efetivo.
3. Acadêmico matriculado e frequentando cursos de graduação ou pós-graduação nas
áreas que tratem com o Patrimônio Cultural (museologia, história, antropologia,
arquitetura, artes e áreas afins).
4. Pesquisadores e profissionais da comunidade museológica e de áreas que tratem
com o Patrimônio Cultural (museologia, história, antropologia, arquitetura, artes e
afins) e que tenham trabalhos desenvolvidos e interesse no tema.

6. INSCRIÇÕES
As pré-inscrições serão realizadas de 27 de junho a 20 julho de 2016 até às 23:00 horas
(horário de Brasília) através de link disponível no sítio eletrônico www.fcc.sc.gov.br.
1. Através do link o candidato deverá preencher os campos com as informações
solicitadas, em formulário “google docs”, indicar um endereço eletrônico (e-mail)
para contato e enviar o formulário preenchido corretamente.
2. Para a efetivação da inscrição, o candidato deverá entregar no primeiro dia do
encontro presencial:
 Se funcionário (instituição pública ou privada): entregar a carta de anuência da
instituição. (Ver Anexo I)
 Se acadêmico: comprovante de matrícula da Instituição de ensino.
 Se pesquisadores e/ou profissionais da comunidade museológica : declaração
e/ou comprovante de trabalhos realizados (publicações, exposições, outros
trabalhos na área)
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7. RESULTADO DA SELEÇÃO
A divulgação dos selecionados será publicada no sitio eletrônico www.fcc.sc.gov.br até o dia
29 de julho de 2016, com as orientações para inscrição final na plataforma virtual Saber
Museus/IBRAM.

8. DO CURSO
Os encontros mensais, presenciais, serão realizados das 8:00 às 18:00 h, no Museu Histórico
de Santa Catarina, com sede no Palácio Cruz e Sousa, Praça XV de Novembro, 227, Centro,
Florianópolis/SC.
A grade de horários das aulas, planos de aula e descrição as atividades a serem desenvolvidas
na plataforma Saber Museus/IBRAM serão apresentados e discutidos no primeiro encontro.
8.1 Unidades Curriculares:
Módulos:
MÓDULO I – Museu, Memória, Cidadania e Diversidade Cultural
MÓDULO II – Inventário Participativo
MÓDULO III – Memória, História e Cultura Africana e Patrimônio Afro-brasileiro
MÓDULO IV – Políticas Públicas, Fomentos, Editais, Museus e Políticas de Promoção
de Igualdade Racial
MÓDULO V – Expografia e Representação
8.2 Certificação
Para obtenção do Certificado de Conclusão do Curso, o participante deverá estar
atento, ao longo do curso, em sua participação efetiva, pontualidade e cumprimento
das tarefas solicitadas para sua conclusão, tanto presenciais como a distância, sendo
observado:
a) ter, obrigatoriamente, um mínimo de 75% de comparecimento nos encontros
presenciais.
b) participar ativamente da plataforma virtual Saber Museus/IBRAM;
c) participar e entregar pontualmente as atividades solicitadas ao longo do curso;
d) entregar e participar da avaliação final;
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e) aos que tiverem participação inferior a 75% receberão somente uma Declaração de
Freqüência, sem direito ao Certifico de Conclusão do Curso.

9- CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO
Pré-inscrição
Divulgação dos resultados
Inscrição Plataforma Saber Museus/IBRAM
Abertura
Módulo I
Módulo II
Módulo III
Módulo IV e V
Exposição

DATAS
27 de junho a 20 de julho de 2016
Até 29 de julho de 2016
30 de julho a 10 agosto de 2016
16 de agosto de 2016
17 de agosto de 2016
20 de setembro de 2016
20 de outubro de 2016
17 e 18 de novembro de 2016
18 a 25 de novembro de 2016

10- OBSERVAÇÕES GERAIS
a) o participante deve ter acesso a internet para a realização das atividades a
distância;
b) a desistência deverá ser comunicada por meio de documento que justifique a
mesma e encaminhada ao semsc@fcc.sc.gov.br;
c) os casos omissos serão resolvidos pela equipe organizadora.

Equipe Organizadora do Curso Museu, Memória e Cultura Afro-Brasileira
SEM/SC IBRAM NEAB/UDESC
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ANEXO I

Cabeçalho / Timbre da instituição museológica/prefeitura que o candidato representa
CARTA DE ANUÊNCIA

(responsável pela instituição/cargo), através do presente, compromete-se com o que segue:
1. Liberação do servidor, (nome completo), para frequentar o curso de capacitação Museu,
Memória e Cultura Afro-brasileira, na cidade de Florianópolis/SC, no Museu Histórico de
Santa Catarina, com sede no Palácio Cruz e Sousa, Praça XV de novembro, 227, nas datas
apresentadas no edital de seleção.
2. Estar ciente de que após 2 (duas) faltas ao longo da realização do curso a instituição
perderá a sua vaga.

(cidade), (dia) de (mês) de 2016.
_______________________
Assinatura do Responsável

