
POLÍTICA DE AGENDAMENTO

INTRODUÇÃO

O Espaço do Conhecimento UFMG é fruto de uma parceria entre o governo do Estado de

Minas Gerais e a Universidade Federal de Minas Gerais e se apresenta como um espaço

de formação e de divulgação científico-cultural diferenciado. A sua função primordial é

estimular a reflexão, apresentando o que há de mais avançado nas pesquisas universitárias

em uma linguagem esteticamente atraente e acessível. Diversos temas ligados às ciências,

às artes, às tecnologias e às culturas são objetos das exposições de longa  e curta duração.

A função de desenvolver e aprimorar atividades de mediação junto ao público do Espaço do

Conhecimento UFMG é de responsabilidade do Núcleo de Ações Educativas,

Acessibilidade e Pesquisa de Público, composto por uma coordenação, assessoria,

assistentes e estagiários, além de bolsistas extensionistas das mais diferentes áreas de

formação da UFMG. O núcleo atua em conjunto com o Núcleo da Astronomia no

planejamento das sessões de Planetário e de observação no Terraço Astronômico.

VISITAS AGENDADAS

O atendimento a grupos de instituições de ensino públicas e privadas e de entidades

filantrópicas será organizado e planejado através do agendamento de visitas para grupos.

As visitas agendadas têm duração de até 2 horas, incluindo uma sessão de Planetário à

escolha do grupo e a visita às exposições em cartaz, sempre acompanhado por uma equipe

de mediadores.

A equipe de Ações Educativas tem capacidade para atender grupos de até 45 pessoas nos

turnos da manhã (início às 09h) e da tarde (início às 14h), entre terça-feira e sexta-feira.

Turmas de projetos noturnos, como a Educação de Jovens e Adultos (EJA), poderão ser

atendidas também às quartas-feiras à noite (início às 19h). Haverá também agendamentos

reservados preferencialmente para instituições do interior do estado aos sábados pela

manhã (início às 10h).



INSCRIÇÕES

As inscrições dos grupos serão realizadas através do site do Espaço Conhecimento UFMG.

Serão divulgadas 4 (quatro) datas de inscrição ao longo do ano, nos meses de março (para

visitas em abril), abril (para visitas em maio, junho e julho), julho (para visitas em agosto e

setembro) e setembro (para visitas em outubro, novembro e dezembro). Em cada uma das

datas de inscrição, serão abertos formulários diferentes, um para cada turno.

Em cada formulário, a escola deverá sugerir até quatro datas para a visita.

ATENÇÃO: O envio do formulário não garante o agendamento do grupo. Após o envio do

formulário, as escolas selecionadas participarão de um sorteio público e terão seu

agendamento confirmado via lista divulgada no site.

SELEÇÃO POR SORTEIO PÚBLICO

Participarão da seleção por sorteio as instituições que realizarem a inscrição para o

agendamento de visitas no Espaço do Conhecimento UFMG, via formulário, no período

previsto e divulgado no site do museu

(http://www.espacodoconhecimento.org.br/descubra/agendamento-de-visitas/).

A seleção se dará por sorteio automático para preenchimento das datas disponíveis para as

visitas escolares, nos respectivos turnos: manhã, tarde, noite, e sábados. O sorteio será

transmitido pela página oficial do Espaço do Conhecimento UFMG no facebook

(https://www.facebook.com/espacodoconhecimentoufmg/) e será acompanhado por um

servidor da UFMG .

O número de vagas a serem preenchidas irá variar de acordo com a disponibilidade de

datas para o período de agendamento pleiteado. Os resultados serão divulgados no site do

Espaço e entraremos em contato via e-mail para maiores informações sobre o

agendamento.

PLANEJAMENTO DA VISITA

Os dados provenientes do formulário de inscrição servirão como base para a confirmação

de cada visita, além de nos fornecer informações para uma pesquisa sobre o perfil do

público agendado no Espaço do Conhecimento UFMG. Para que possamos melhorar nosso
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atendimento aos diferentes grupos e suas especificidades, solicitamos que o formulário seja

preenchido com a maior precisão possível.

Os responsáveis serão convidados a participar de um encontro presencial de acolhimento e

preparação, em datas sugeridas pelo Núcleo de Ações Educativas, Acessibilidade e Estudo

de Público, quando coordenadores e professores terão a oportunidade de realizar a visita

prévia ao Espaço do Conhecimento UFMG e construir, em conjunto com a equipe do

núcleo, o planejamento desde a etapa pré-visita até o pós-visita, com a possibilidade de

desdobramento em outros projetos dentro da escola.

Este encontro presencial propõe um diálogo sobre diferentes olhares em relação à

educação, à relação museu-escola e suas possibilidades, entendendo que o professor ou

orientador responsável por trazer um grupo também tem um papel fundamental como

mediador dessa relação e multiplicador dos conhecimentos construídos através da visita.

POLÍTICA DE GRATUIDADE

A visita às exposições é gratuita a todos os públicos.

Sessões de Planetário possuem o valor de R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada).

Estudantes de escolas particulares pagam meia-entrada (R$ 5,00). Há gratuidade nas

sessões de planetário para estudantes das redes pública de ensino (municipal, estadual ou

federal), assim como para grupos de organizações não governamentais (ONG’S),

instituições filantrópicas e para professores da rede pública e privada da educação básica e

superior, bem como associados ao ICOM (International Council of Museums) e graduados e

tecnólogos em Turismo, mediante comprovação.

ATENÇÃO: Para as instituições privadas selecionadas para as visitas agendadas, serão

gerados boletos de acordo com o número exato de alunos visitantes, com o valor da meia

entrada, R$ 5,00. O pagamento deverá ser efetuado com, no mínimo, uma semana de

antecedência da data agendada para a visita. O responsável pelo pagamento do boleto

deverá enviar o comprovante de quitação da taxa para o contato de e-mail do

agendamento. A confirmação do agendamento de escolas privadas está condicionada ao

envio da cópia deste comprovante.



CANCELAMENTO DE VISITAS

O Espaço do Conhecimento UFMG se reserva ao direito de cancelar as visitas agendadas

em caso de qualquer imprevisto. Sempre que possível, haverá um acordo para definição de

nova data de visita, buscando compatibilizar a disponibilidade da instituição inscrita e do

museu.

Caso a instituição, após a confirmação do agendamento, necessite cancelar a visita,

recomendamos que nos comunique o cancelamento com o prazo de até quinze dias antes

da data programada. Este prazo é fundamental para que possamos alocar outra escola da

lista de espera na data disponibilizada.

ATENÇÃO: Em caso de cancelamento de instituições particulares, NÃO HAVERÁ estorno
do valor pago para o Planetário.

LISTA DE ESPERA

No caso de possíveis vagas remanescentes, resultantes do cancelamento de alguma

instituição, serão convocados os inscritos que possuírem números para sorteio

subsequentes aos últimos utilizados para o preenchimento das vagas. Desta forma, a lista

de espera será composta por todos os candidatos inscritos que não tiverem sido

contemplados pelo sorteio. Essa lista será disponibilizada junto com a lista de selecionados

no site do Espaço do Conhecimento UFMG.

VISITAS ESPONTÂNEAS

O Espaço do Conhecimento UFMG também recebe grupos que não fizeram o agendamento

pelo site, porém, com algumas ressalvas. Neste sentido, antes da visita aconselhamos que

a consulta ao site do Espaço do Conhecimento UFMG, para confirmação da lotação atual

do prédio, visto os protocolos sanitários estabelecidos pelo comitê de enfrentamento da

Covid-19 da UFMG.

Grupos não agendados poderão contar com o auxílio do mediador do andar, caso esteja

disponível. Caso o grupo queira visitar o planetário durante a semana, as sessões ao

público externo ocorrem às 16h. A programação pode ser consultada na nossa página

(http://www.espacodoconhecimento.org.br/sessoes-de-planetario/). Os ingressos devem ser

adquiridos na recepção, antes da sessão, e está sujeito à lotação.

http://www.espacodoconhecimento.org.br/sessoes-de-planetario/


Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia entrada e têm direito à gratuidade

estudantes do sistema de ensino público (básico, fundamental, médio e superior),

professores licenciados, associados ao ICOM (International Council of Museums) e

graduados e tecnólogos em Turismo, mediante comprovação.

Aos finais de semana, o museu conta com uma ampla programação para o atendimento ao

público espontâneo. Atividades relacionadas à astronomia, à exposição de longa duração e

às exposições de curta duração. Além de contar com um maior número de sessões do

Planetário a partir das 13h e observações no Terraço Astronômico. Contudo a programação

dependerá da situação da pandemia de Covid-19. Para mais informações sobre nossas

atividades consulte o link http://www.espacodoconhecimento.org.br/acontece/programacao/.

PARCERIAS

Algumas vagas do agendamento serão reservadas para projetos parceiros, vinculados às

esferas públicas, como as secretarias municipal (SMED) e estadual (SEE) de educação e o

Circuito Liberdade (CL), que atuam como intermediadores na relação museu-escola. Alguns

destes projetos já possuem um longo histórico de sucesso como o “Circuito de Museus’’ e o

“Hoje é dia de Museu’’, respectivamente sob a coordenação da SMED e do CL.

ESTRUTURA DO ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG

Não possuímos espaço para realização de lanche dos grupos agendados. Uma das

recomendações é que utilizem o espaço da Praça da Liberdade para piqueniques.

O museu não possui estacionamento exclusivo.

Possuímos poucos escaninhos para guardar mochilas. Por essa razão, pedimos às escolas

que deixem mochilas e bolsas nos ônibus, a fim de otimizar a entrada no museu e evitar

atrasos na visita.

A temperatura do Planetário é constante em 19ºC. Recomendados que o grupo seja

aconselhado previamente a trazer agasalhos.

ACESSIBILIDADE

http://www.espacodoconhecimento.org.br/acontece/programacao/


As exposições possuem espaço para trânsito de cadeirantes, elevadores e uma cadeira de

rodas disponível para as pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou qualquer outra

pessoa que solicite o seu uso na recepção.

Oferecemos para consulta um catálogo em formato tinta-braile, com os textos expostos,

(incluindo títulos e legendas) e um tablet com conteúdo em Libras, ambos sobre a

exposição Demasiado Humano, que se encontra nos 3º, 4º e 5º andar do Espaço do

Conhecimento UFMG.

Possuímos mapas táteis localizados em cada andar do prédio, com o objetivo de orientar os

visitantes com deficiência visual em seu percurso pelo Espaço do Conhecimento UFMG. No

primeiro e quinto andar se encontram à esquerda, e nos demais andares estão fixados em

frente à saída do elevador. Os mapas contêm informações sobre a localização dos

banheiros, elevadores, escadas e exposição.

O Planetário conta com uma sessão em Libras elaborada pelo Núcleo de Astronomia

abordando a perspectiva dos índios tupis-guaranis sobre o céu. A sessão traz narrativas

que envolvem o sol, a lua, os pontos cardeais, as mudanças nas estações, o eclipse lunar e

as constelações da Ema, Homem Velho, Veado e Anta. É uma projeção intercultural, que

parte do olhar ocidental para chegar às explicações, às histórias e aos costumes indígenas.

O Espaço do Conhecimento UFMG também conta com uma intérprete para visitas

mediadas em Libras, mediante agendamento prévio.

O museu conta com equipamentos básicos de emergência, como uma cadeira Lince,

indicada para pessoas com mobilidade reduzida, como cadeirantes, gestantes,

desacordados e pessoas com mal súbito para ser utilizada em situações em que não seja

possível o uso do elevador. Possuímos também um kit básico de primeiros socorros, que

conta com talas, uma prancha e curativos.

ATENÇÃO: Nenhum funcionário do Espaço está autorizado a medicar, sob nenhuma

circunstância, seus visitantes.


