


O Centro Acadêmico Livre de Museologia 

(CAMUS) é uma entidade livre e independente de 

representação das∕os estudantes do Curso de 

Graduação em Museologia. 

 

INTRODUÇÃO 



Os Centros Acadêmicos são espaços compartilhados de 

discussões, reivindicações e construções onde se 

promovem diálogos em torno de questões da realidade 

política e social das/os estudantes de cada curso. 



A CHAPA NOVA MUSA tem por objetivo aproximar as/os 

estudantes do Curso de Graduação em Museologia tanto 

com a Universidade quanto com a comunidade 

museológica. Queremos que o CAMUS seja um espaço de 

produção e partilha de saberes, um contínuo espaço de 

diálogo e discussão teórica e prática, um vetor que viabilize 

e estimule reflexões acerca do papel tanto da/o aluna/o de 

Museologia dentro e fora da universidade, quanto o papel 

da/o museóloga/o e a importância deste em seu campo de 

atuação. 





Princípios 

Integração 

Abertura 

Criticidade 

Gestão 

Atuante 
Autonomia 



A CHAPA NOVA MUSA tem por objetivo geral 

aproximar as/os estudantes na construção de sua 

formação, catalisando diversas ideias e iniciativas. 

OBJETIVOS 



• Criar laços e fortalecer diálogos com as instâncias deliberativas da 

universidade; 

 

• Proporcionar debates a fim de aprimorar a avaliação do curso, 

visando a melhoria do mesmo; 

 

• Instrumentalizar as/os estudantes para que estas/es se organizem 

e participem efetivamente das discussões acerca do curso, da 

universidade e da comunidade museológica; 

 

• Articular o Centro Acadêmico com entidades e redes que 

regulamentam e fomentem diálogos acerca da profissionalização 

da/o Museóloga/o e sua área de atuação 

 

• Constituir espaços de integração, esporte, lazer, arte e cultura. 

Objetivos Específicos 



PROPOSTAS 



• Promover e incentivar eventos que divulguem o desenvolvimento e a produção 

científica das/os estudantes do curso; 

 

• Fortalecer a integração das/os estudantes através da criação de espaços 

democráticos a fim de reunir e debater temas concernentes ao curso; 

 

• Organizar viagens para encontros relativos à área museológica, para exposições 

e viagens de estudos; 

 

• Incentivar momentos de confraternização, arte e cultura entre as/os estudantes 

do curso e demais estudantes da universidade; 

 

• Incentivar a participação das/os estudantes em projetos de extensão em parceria 

com o corpo docente; 

 

• Organizar e institucionalizar no âmbito do Centro Acadêmico o Centro de 

Estudos em Museologia – CERMUSA; 

 

• Promover estudos que viabilizem a criação de uma revista científica das/os 

estudantes de Museologia. 



• Promover debates sobre a participação do REUNI no Curso de Graduação em 

Museologia e discutir sobre o repasse de parte das verbas do REUNI para a 

instalação de laboratórios e contratação para professores da área; 

 

• Promover debates junto ao Departamento e a Coordenação sobre pontos positivos 

e negativos do novo Projeto Pedagógico do Curso de Graduação Bacharelado em 

Museologia, aprovado pela Câmara de Graduação da UFSC – Resolução n.º 

22/CGRAD/2012, de 14 de novembro de 2012; 

 

• Estreitar os laços e efetivar uma parceria entre o Curso de Graduação em 

Museologia e o Museu de Arqueologia e Etnologia Professor Oswaldo Rodrigues 

Cabral. 



• Reivindicar um espaço físico para o Centro Acadêmico Livre de Museologia; 

 

• Realizar um mapeamento dos livros fundamentais para a nossa formação e 

levar essa demanda aos responsáveis pela aquisição de novos livros na 

Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Catarina; 

 

• Reativar e fortalecer plataformas e meios de comunicação, memória e 

divulgação virtual; 

 

• Criar uma agenda, constantemente atualizada, de eventos científicos, 

exposições e demais atividades culturais que possam interessar às/aos 

estudantes; 

 

• Criar uma xeroteca para que as/os estudantes possam doar e trocar textos das 

disciplinas do curso. 

 



CONTATO 

WWW.CHAPANOVAMUSA.WORDPRESS.COM 

 

CHAPANOVAMUSA@GMAIL.COM 


