III JORNADA DE
MUSEUS UNIVERSITÁRIOS

E

Rede de Museus e Espaços de
Ciências e Cultura: 20 ANOS!

ntre 2020 e 2021, a Rede de Museus e Espaços de Ciências e Cultura de UFMG celebra seus 20 anos
de existência. Desde a sua criação, muitos foram os caminhos percorridos e as possibilidades
construídas, com a gradativa inclusão de novos espaços, novos saberes e também novos desaﬁos.
Com o propósito de dar seguimento ao exercício de construção permanente dessa experiência em Rede,
realizaremos, de outubro de 2020 a maio de 2021, nossa III Jornada de Museus Universitários.
Considerando as condições impostas pela pandemia da COVID-19, optamos pelo formato de encontros
em plataformas digitais. Nesses encontros, além de celebrar os 20 anos, receberemos convidados para
abordar temas afeitos às problemáticas e demandas dos Museus, Centros de Memória e Coleções que
compõem a Rede. Nosso propósito é que, a partir dos debates suscitados em cada encontro, possamos
também produzir um documento síntese que aponte horizontes e expectativas para a gestão pública do
patrimônio universitário da UFMG.
O público do evento será composto por professores, estudantes e técnicos envolvidos no trabalho dos
espaços que compõem a Rede de Museus, que poderão participar dos 4 (quatro) encontros previstos por
meio da plataforma digital ZOOM. O público universitário em geral e demais interessados também
poderão participar do evento e enviar questões aos componentes das mesas, por meio de transmissão
simultânea a ser realizada pelo YOUTUBE. Haverá emissão de certiﬁcados de participação, a partir de
uma lista de presença em formulário eletrônico a ser preenchida durante os eventos. Os endereços para
acesso às salas virtuais e à transmissão serão divulgados oportunamente, por e-mail e pelo website da
Rede de Museus.
Conﬁra a programação (revista em março de 2021):
DATA

27 de outubro de
2020, 19:00 h

15 de dezembro de
2020, 19:00 h

26 de janeiro de
2021, 17:00 h

TEMÁTICAS

Abertura do evento e conferência:
AFIRMANDO A INSTITUCIONALIDADE:
ESTRATÉGICA

CONVIDADOS

GESTÃO

Carolina Vilas Boas
Diretora do Departamento de
Processos Museais DPMUS/IBRAM

Conferência:
DOCUMENTAÇÃO, GESTÃO DE RISCO E RESERVA TÉCNICA: DIMENSÕES DA
SALVAGUARDA PATRIMONIAL

Profa. Dra. Yacy-Ara Froner
Docente da Escola de Belas Artes e
da Escola de Arquitetura (UFMG)

O

PLANEJAMENTO

Conferência:
EXPOSIÇÕES E PÚBLICO: A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

E

A

Profa. Dra. Inês Moreira
Docente na Universidade do
Porto/Portugal

Abertura:
Sandra Regina Goulart Almeida
(Reitora UFMG)

25 de maio de 2021,
19:00 h

SOLENIDADE COMEMORATIVA DOS 20 ANOS DA REDE DE MUSEUS

Composição da Mesa:
Alessandro Fernandes Moreira (ViceReitor)
Marta Lourenço (Presidente do
Comitê Internacional para Acervos e
Museus Universitários/ICOM)
Pró-Reitores de Graduação, Pesquisa e
Extensão, coordenadores e
ex-coordenadores da Rede de Museus

