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Bem vindas e bem vindos à 
Museologia da UFSC!

Estamos muito contentes com sua 
entrada no curso. Esperamos que vocês 
aproveitem ao máximo estes próximos 
anos na e que participem efetivamente 
em prol da melhoria da universidade e de 
nosso curso. O momento de integração ao 
curso e à universidade deve ser de muitas 
descobertas e alegrias, aproveitem!

A chegada à Universidade é uma grande 
conquista, pois somente uma parcela 
mínima de jovens brasileiras/os estão nas 

universidades federais do país. Assim, 
esperamos que vocês também façam 
parte da luta por uma Universidade 
pública, gratuita e de livre acesso a 
todas/os.

Nós, do Centro Acadêmico Livre de 
Museologia, somos contra os trotes 
machistas, lesbo-trans-homo-bifóbicos, 
racistas e capacitistas*. 

No estado de Santa Catarina os trotes 
violentos são proibidos por lei! A Lei 
Estadual nº15.431/2010 proíbe a 
realização de trotes nos estabelecimentos 
educacionais públicos e privados. São 
considerados “trotes” as condutas e 
práticas que: ofendem a integridade física, 
moral e psicológica dos novos estudantes; 
expõem-nos de forma vexatória ou lhes 
importam constrangimento; implicam 
pedido de doação de bens ou dinheiro 
pelos novos alunos. 

Os trotes legais não violentos servem 
para a integração das/os calouras/os e 
veteranas/os em um ambiente livre de 
preconceito e opressão. Lembrem-se, 
ninguém pode forçá-los a participar dos 
trotes: sem humilhação e submissão!

*Capacitismo é a discriminação contra a 
pessoas com deficiência.
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A Museologia no Brasil

Atualmente os cursos de 
graduação em Museologia somam 
quinze, sendo distribuídos nas 
cinco regiões do país entre 
dez estados e o distrito 
federal (PA, BA, PE, SE, 
GO, MG, SP, RJ, RS, 
SC e DF). Há ainda um 
curso técnico (SP), uma 
Especialização lato sensu, 
e  três programas de pós-
graduação de mestrado 
(BA, SP e RJ) e doutorado 
(RJ).

Áreas de atuação

Tais atividades 
abrangem um campo 
de atuação em que 
se encontram, além 
dos museus em sua 
diversidade (Museus 
Arqueológicos, 
Antropológicos e 
Etnográficos; Museus 
de Arte; Museus 
Históricos; Museus 
de Ciências e de 
Tecnologias; Museus 
Universitários; 
Museus-Casa; 
Museus Virtuais / 
Digitais; Museus de 
Território; Museus da 
Natureza; Ecomuseus 
e Museus Comunitários, 

etc.) e instituições ligadas à 
Museologia, ao Patrimônio, 

à Memória e à Cultura, 
como Fundações Culturais; 

Programas de Memória e 
Patrimônio; Centros de 
Pesquisa, Documentação 
e Informação; Centros 
de História, Arte e 
Cultura; Centros de 
Ciência e Tecnologia; 
Centros de Conservação, 
Preservação e 

Restauração; Sítios 
Arqueológicos e Históricos; 
Parques, Monumentos 
e Reservas Naturais; 
Cidades-Monumento; 
Aquários, Zoológicos 

e Jardins Botânicos; 
Planetários; Secretarias 

e outros órgãos públicos 
de Cultura e Patrimônio; 
Antiquários e Galerias de 
Arte; Coleções públicas 
e particulares; Arquivos e 
Bibliotecas. O bacharel atua 
também como pesquisador, 

consultor, bem como na docência 
do ensino superior, na área 

interdisciplinar ligada à 
Museologia, tanto na 
Graduação quanto na 
Pós-Graduação, tendo 
como objeto de estudo a 
relação entre Museologia 

e patrimônio. 
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A Museologia na UFSC

O Curso de Graduação – Bacharelado 
em Museologia do Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas da Universidade 
Federal de Santa Catarina foi criado 
em 2009, após um longo histórico de 
iniciativas voltadas para esse objetivo. 
Desenvolvido de forma articulada entre 
o Departamento de Antropologia, o 
Departamento de História e o Museu 
de Arqueologia e Etnologia Professor 
Oswaldo Rodrigues Cabral, o curso 
iniciou seu primeiro semestre letivo 
em 2010, data em que se cumpriram 
as primeiras ações previstas no Plano 
Pedagógico do Curso, como a contratação 
de docentes nos departamentos de 
Antropologia e de História, a formação 
do Colegiado e de um Núcleo Docente 
Estruturante responsável pela 
formulação, implementação, avaliação 
e desenvolvimento do respectivo projeto 
pedagógico.

Por sua reconhecida natureza, um 
curso de Museologia é essencialmente 
interdisciplinar, dada a contribuição 
de inúmeros estudos voltados 
ao campo museal nas Ciências 
Humanas, sobretudo. Mantendo-se 
a base da formação do museólogo 
o exercício crítico das práticas de 
coleta, conservação, preservação e 
comunicação de bens culturais em 
contextos de acervos museológicos, 
o curso de Museologia da UFSC 
investe num diálogo mais próximo 
das áreas de Antropologia e da 
História, entendidas em seus sentidos 
amplos. A formação de profissionais, 
a partir desta proposta, aposta na 
pesquisa e no desenvolvimento de 
ações museológicas voltadas para a 
diversidade como característica central 
dos patrimônios culturais em questão 
no campo museal.
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O MArquE

O Museu de Arqueologia e Etnologia 
Professor Oswaldo Rodrigues Cabral 
– MArquE/UFSC tem sua origem no 
Instituto de Antropologia, criado em 
1965. Com a reforma universitária de 
1970 passou a denominar-se Museu de 
Antropologia, integrando atividades de 
pesquisa e extensão, além da exposição 
do acervo mantido pela instituição, 
composto por coleções de arqueologia, 
etnologia indígena e cultura popular.
Em 1978 sofre nova alteração em sua 
denominação e funções, passando a 
chamar-se Museu Universitário. 

Por fim, com a inauguração do novo 
pavilhão construído ao lado da antiga 
sede do Museu, que conta com salas 
de exposição, reserva técnica, entre 
outras, em 2012, depois de discussões e 
reflexões, passou a denominar-se Museu 
de Arqueologia e Etnologia – Professor 
Oswaldo Rodrigues Cabral (MArquE/
UFSC). Em 2013, através de portarias da 
Secretaria de Cultura da UFSC, o Museu 
passou a ser administrado pelo Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas. 

O Centro Acadêmico Livre de Museologia 
(CAMUS) e o corpo técnico da instituição 
se posicionaram publicamente através de 

documentos, defendendo um debate 
amplo e democrático em torno da 
vinculação do Museu a um único Centro 
de Ensino, bem como de suas funções de 
ensino, pesquisa e extensão. 

A proposta de aprofundamento da questão 
foi acatada em reunião do Conselho 
Universitário (CUn/UFSC) e seminários 
e debates serão promovidos durante 
o primeiro semestre deste ano. Fique 
atento! Venha participar deste processo, 
qualificando-o e trazendo suas posições.
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O nosso Centro Acadêmico

O Centro Acadêmico (C.A) é a entidade 
representativa das/os estudantes de um  
curso. É um espaço compartilhado de 
discussões, reivindicações e construções 
onde se promovem diálogos em torno de 
questões da realidade política e social 
das/os estudantes de cada curso.

O Centro Acadêmico Livre de 
Museologia (CAMUS/UFSC), entidade 
livre e independente, sem filiação 
partidária, com sede e foro na capital 
do Estado de Santa Catarina com 
duração indeterminada, é a entidade de 
representação das∕os estudantes do Curso 
de Graduação em Museologia do Centro 
de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) 
da UFSC, criada em 2013.

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.

Durante a sua primeira gestão, o CAMUS 
defendeu algumas bandeiras de luta que 
unem o Movimento Estudantil de nossa 
Universidade, tais como: Universidade 
pública, gratuita, de qualidade e de livre 
acesso a todas/os ~ Hospital Universitário 
100% SUS/ Contra a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH) ~  
Defesa de projetos de pesquisa-extensão 
populares ~ Representação paritária no 
Conselho Universitário ~ Movimento 
contra as Empresas Juniores no CFH ~ 
Contra os trotes machistas, rascistas e 
lesbo-trans-homo-bifóbicas.

A gestão NOVA MUSA convida todo 
mundo a conhecer e participar da 
construção de um espaço de diálogos 
e ações compartilhadas a fim de 
criar um veículo efetivo e legítimo de 
representação estudantil do Curso de 
Graduação em Museologia da UFSC. Sua 
participação é muito importante!

Integrantes  
do CAMUS

Julia Moura Godinho, Saulo 
Moreno Rocha, Lucia Seara Berka 

Valente, Maria Eugênia Gonçalves 
de Andrade, Maristela Simão e 
Katia Bordinhão.
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Eventos

Na primeira gestão do CAMUS 
promovemos alguns eventos:

☞ #DrinkingAboutMuseums: O #DAM, 
é um momento de socialização/Happy 
Hour destinado a conversar sobre 
museus e Museologia. Com o intuito de 
se reunir fora dos espaços do museu 
e da academia para conversar mais 
informalmente (porém, não menos 
seriamente) sobre o campo museal, a 
iniciativa surgiu em outubro de 2011 na 
cidade de Denver – Colorado. No Brasil 
o movimento ganhou forma no mês de 
maio 2013, no Rio de Janeiro através da 
museóloga Claudia Porto e o jornalista 
Luis Marcelo Mendes.

☞ VIII Semana de Integração: A Semana 
de Integração do CFH é uma atividade 
anual construída por todos os Centros 
Acadêmicos do Centro em conjunto 
com a Direção do Centro de Ensino. 
Tem como objetivo integrar estudantes, 
professoras/es e STAs do CFH a partir da 
discussão de um eixo central de temática 
acadêmica e/ou referente à cidadania. 
Em sua oitava edição, o tema central 
será Segurança Pública. O tema será 
debatido através de mesas de debates, 
oficinas, minicursos, e também contará 
com comunicações de estudantes 
de graduação e pós-graduação. O 
CAMUS organizou a Mesa Redona “O 
Estatuto do Patrimônio e o Dever de 
Proteger e Preservar: políticas estatais e 
protagonismos sociais”.

☞ I Semana Acadêmica de Museologia 
UFSC, cuja temática foi “Museu, 
Museologia e Patrimônio em Ação, 
constituiu-se como um espaço alternativo 
de formação construído coletivamente 
pelo corpo discente do curso, a fim 
de levantar questões fundamentais 
que instiguem as/os estudantes a se 
posicionarem como seres e agentes 
sociais de transformação – tanto do 
âmbito acadêmico quanto da sociedade 
em geral. O evento objetivou debater 
acerca do museu e a museologia como 
instrumentos de transformação tendo 
em vista a necessidade de uma revisão 
crítica da função do museu voltada para 
a realidade local. Transformação esta do 
território em seu sentindo mais amplo, 
do patrimônio, da memória, da cidadania 
simbólica e dos mais diversos dispositivos 
e agentes atuantes no campo social. 
Para saber mais, e acessar o Caderno de 
Resumos, visite o blog do evento: 
http://samuseologiaufsc.wordpress.com/

☞ Grupo de Trabalho: Formado no 
âmbito do CAMUS, o Grupo de Trabalho 
“Currículo, Formação e Atuação – 
Museologia/UFSC” objetiva proporcionar 
diálogos e debates em torno do projeto 
pedagógico, currículo e campo de atuação 
da/o museóloga/o formada/o na UFSC. 
Uma vez que o curso está em processo 
de reformulação curricular, é de suma 
importância que as/os estudantes reflitam 
e debatam acerca de sua formação, 
auxiliando na elaboração de seu currículo. 
Venha construir o nosso curso!
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Representação estudantil nacional

As Executivas ou Federações de Curso 
são entidades de representação das/os 
estudantes de determinado curso em 
âmbito nacional. Estas entidades têm por 
objetivo a articulação da luta nacional 
dos estudantes voltada às questões 
específicas de cada curso.

A Executiva Nacional dos Estudantes de 
Museologia (EXNEMUS) é a entidade 
máxima de representação e organização 
das/os estudantes de Museologia do 
Brasil, sendo independente de quaisquer 
partidos políticos ou instituição religiosa, 
não tendo fins lucrativos e de caráter 
permanente. 

Com o intuito de integrar os estudantes 
de Museologia em âmbito nacional, 
em 2004 foi criada, na ocasião do I 
Encontro Nacional de Estudantes de 
Museologia em Salvador/BA, a Rede 
Nacional de Estudantes de Museologia 
(RENEMU). Quatro anos depois, 
estudantes se reuniram em Florianópolis 
para o III ENEMU. Com o expressivo 
aumento dos cursos de graduação em 
Museologia, que já somavam sete, surgiu 
a necessidade de rearticular o movimento 
estudantil para atender à nova realidade. 
Foi assim que o RENEMU se transformou 
em EXNEMUS. Na sua quarta gestão, 
a Executiva representa quinze cursos 
de graduação –  distribuídos nas cinco 
regiões do país entre dez estados e o 
distrito federal (PA, BA, PE, SE, GO, MG, 
SP, RJ, RS, SC e DF). 

O corpo estudantil 
da Museologia se 
encontra anualmente 
no Encontro Nacional 
de Estudantes de Museologia 
(ENEMU), que tem  por 
objetivo reunir todas/os as/os 
estudantes de Museologia do 
país, promovendo um espaço 
de debate, deliberação, 
integração e intercâmbio 
cultural. A cada dois anos 
ocorre junto ao Fórum 
Nacional de Museus. Este 
ano o evento será sediado em 
Belém do Pará no segundo semestre 
de 2014. Há também os Encontros 
Regionais de Estudantes de Museologia 
(EREMUS). As/os estudantes de 
Museologia da UFSC, UNIBAVE, UFPel 
e UFRGS se encontrarão neste primeiro 
semestre na Região Sul.

Atualmente a EXNEMUS é composta 
de Articuladoras/es Regionais e 
Coordenações Temáticas, além das 
Coordenadorias de Comunicação e 
Finanças. As Coordenações Temáticas 
(CTs) são de caráter temporário e são 
escolhidas de acordo com as bandeiras 
de luta da EXNEMUS durante a 
plenária final do Encontro Nacional de 
Estudantes de Museologia (ENEMU). 
Atualmente contamos com três CTs: 
“Diversidade Sexual, Etnicidade 
e Sustentabilidade”, “Pesquisa e 
Extensão” e “Museologia Social”
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Informações gerais

Restaurante Universitário (RU)

Para compra do passe é necessário 
apresentar comprovante de matrícula na 
própria administração do restaurante.
Telefones: (48) 3721-8503 e (48)3721-
9203

Biblioteca

Horário para atendimento e empréstimo: 
das 7:30h às 22h, de segunda a sexta. 
Sábados das 8h às 17h.
Telefone: (48) 3721-9310.

Contatos

Universidade Federal de Santa Catarina
http://ufsc.br/ 
Telefone: (48) 3721-9000

Centro de Filosofia e Ciências Humanas
http://www.portalcfh.ufsc.br/
Telefone: (48) 3721-9330

Museologia UFSC  
http://museologia.ufsc.br/
Telefone: (48) 3721-4877
E-mail: coordmus@cfh.ufsc.br 

MArquE/UFSC
http://museu.ufsc.br/
Telefone: (48) 3721-9325
E-mail: ufsc.mu.secretaria@gmail.com 

Leituras

O CAMUS elaborou um Caderno de Textos 
referente à Museologia e ao Movimento 
Estudantil. Para acessar o Caderno, 
visite: 
http://tinyurl.com/textoscamus

1. Formação Universitária e Luta Social 
André Carlos de Oliveira Rocha e 
Mercedes Queiroz Zuliani

2. O Desmonte da Universidade Pública: 
5 anos de REUNI e suas mentiras Fórum 
Nacional de Executivas e Federações de 
Curso

3. A Retomada Do Trabalho De Base 
Ranulfo Peloso da Silva

4. Museus, Educação e Movimentos 
Sociais: só a antropofagia nos une Mário 
Chagas

5. Os “novos museólogos”: entre a 
precarização e o desemprego Wagner 
Miquéias Felix Damasceno

6. Sobre Museus e Monstros Barbara 
Szaniecki
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Links úteis

Centro Acadêmico:
http://chapanovamusa.wordpress.com/
E-mail: chapanovamusa@gmail.com

Concursos Museologia:
http://www.concursosmuseologia.com.br/

Conselho Federal de Museologia: 
http://cofem.org.br/

Executiva Nacional de Estudantes de Museologia: 
http://exnemusbrasil.wordpress.com/

Fundação Catarinense de Cultura: 
http://www.fcc.sc.gov.br/

Ibermuseus: 
http://www.ibermuseus.org/

Instituto Brasileiro de Museus:
http://www.museus.gov.br/

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 
http://portal.iphan.gov.br/

MINOM-ICOM International Movement for a New Museology: 
http://www.minom-icom.net/

Programa Nacional de Educação Museal:
http://pnem.museus.gov.br/

Sistema Brasileiro de Museus: 
http://www.museus.gov.br/sbm/main.htm

Festa de Boas Vindas
Data: 28 de março (sexta-feira)
Horário: 15h00 – 22h00
Local: Salão de Festa – Ed. 
Royal Park (do lado da entrada 
Carvoeira para a UFSC)
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“Uma mensagem para os futuros profissionais de museu:

– Que olhem para os museus e para além dos museus.

– Que, com o patrimônio cultural e a partir da reflexão da ação sobre o 
patrimônio cultural, possam ser sujeitos da História, promover a ação de 
outros sujeitos, possibilitando a construção e reconstrução de múltiplos 
patrimônios culturais, visando o desenvolvimento social e o exercício da 
cidadania.

– Que o fazer museológico produza conhecimento e esteja impregnado 
de vida, paixão, desejos, sonhos, trocas, objetividades e subjetividade, 
em permanente abertura para avaliar os processos museais e para auto-
avaliação.

– Que estejam preparados para atuar nos museus e fora deles.

– Que busquem constantemente a qualidade formal e a qualidade política, 
assumindo o copromisso social e o exercício da cidadania.”

Maria Célia Teixeira Moura Santos, Encontros Museológicos – 
Reflexões sobre a Museologia, a Educação e o Museu. Rio de 

Janeiro: Minc/IPHAN/DEMU, 2008, pg 27

Centro Acadêmico Livre de

MUSeologiA
G e s t ã o  N o v a  M u s a


