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Definições

Museus: instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins 
de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, 
artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de 
seu desenvolvimento. 

Instituições afins: instituições correlatas que desenvolvem atividades museológicas, como centros de referência, 
centros de memória, centros de documentação, memoriais e outras.

Política Municipal de Museus: Política museológica para o município, compreendendo diretrizes para a atuação 
das instituições públicas e privadas, assim como a salvaguarda de acervos públicos municipais. É definida e 
articulada pelo Sistema Municipal de Museus de Belo Horizonte. 

Sistema Municipal de Museus de Belo Horizonte: sistema setorial, integrante do Sistema Municipal de Cultura 
de Belo Horizonte. Rede organizada de museus e instituições afins, baseado na adesão voluntária, que visa à 
articulação da política municipal de museus por meio da coordenação, mediação, qualificação e cooperação mútua.



Definições

Unidades museais: Unidades culturais que configuram-se como museus (MAP, MCK, MHAB, MIS E MUMO) e 
instituições afins (CABAUD), no âmbito da DMUS/FMC.

Ações museológicas: toda a atuação do campo de trabalho dessas unidades, em especial a atuação das áreas 
técnicas: museologia, conservação e restauração, educação museal, gestão, entre outras.

Política de Museus da FMC: Política museológica para as unidades museais e acervos públicos municipais 
salvaguardados pelas mesmas (gestão e orçamento integram a estrutura da FMC).

Rede de museus e espaços expositivos da FMC: (PROPOSTA) Articulação entre Museus, Centros de 
Referência, Centros Culturais, Festivais e ações que realizam exposições geridas pela FMC e seus parceiros.



Diretoria de Museus | COMPETÊNCIA

Planejar, coordenar e avaliar o desenvolvimento de processos e ações museológicas de identificação, preservação, 
investigação, educação e difusão de conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, cultural, científico, técnico e 
cultural, no âmbito do município. 

Está vinculada à Fundação Municipal de Cultura / Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Belo Horizonte.



Diretoria de Museus | ATRIBUIÇÕES

● Implementar e gerenciar, monitorar e avaliar o Sistema Municipal de Museus, estimulando iniciativas de 
cooperação e participação da sociedade civil.

● Coordenar processos e projetos de identificação, preservação e difusão da memória e do patrimônio 
museológico do Município;

● Formular critérios e normas para o adequado funcionamento e utilização das unidades museais municipais, 
pautando-se pelas diretrizes de preservação e de conservação de seus acervos e das edificações que os 
abrigam, assim como pelas especificidades e singularidades das suas linhas de atuação;

● Coordenar a gestão das unidades museais municipais, dinamizando sua utilização como espaços de 
fomento e fruição da cultura, com foco em suas vocações;

● Coordenar a elaboração e a implementação de programas, projetos, planos e ações museológicas nas 
unidades museais municipais, em especial os planos museológicos ou plano estratégico;



Diretoria de Museus | ATRIBUIÇÕES

● Planejar e coordenar ações de promoção, visando disseminar, incentivar, valorizar e aprimorar conceitos e 
práticas museológicas no Município, assim como os museus e instituições afins, priorizando as unidades 
museais municipais;

● Coordenar ações de cooperação que visem integrar os museus e as instituições afins, com ações voltadas 
à preservação, pesquisa e difusão da memória e do patrimônio museológico, assim como da produção 
contemporânea das artes visuais, da moda e do audiovisual;

● Pesquisar fontes de financiamento, bem como elaborar e gerir projetos junto aos editais de financiamento, 
mecanismos de incentivo e fundos culturais e sociais;

● Propor convênios, termos de cooperação e demais acordos com instituições públicas e privadas para 
aprimoramento das práticas museológicas e culturais relacionadas ao campo de atuação das unidades 
museais municipais;



Principais projetos PPAG 2022-2025 | DMUS

Sistema Municipal de Museus 
Rede organizada de museus e instituições afins, baseado na adesão voluntária, que visa a articulação da política 
municipal de museus por meio da coordenação, articulação, mediação, qualificação e cooperação mútua.

A implantação do Sistema acontece através da aprovação do Projeto de Lei que aprova o Estatuto Municipal de 
Museus de Belo Horizonte.

De 2018 a 2020 o Estatuto Municipal de Museus foi elaborado e  discutido (internamente e com a sociedade civil), 
passando por reelaboração. Precisa passar pela avaliação técnico-legislativa da PBH para envio para apreciação e 
proposição na Câmara.



Principais projetos PPAG 2022-2025 | DMUS

Desenvolvimento Integrado de Ações Museológicas
As unidades museais formam um conjunto diverso, com características físicas e organizacionais próprias. Nos seus 
diferentes percursos, cada uma desenvolveu seus próprios métodos e instrumentos de trabalho. Atualmente é 
necessário normatizar processos internos e documentação, tanto administrativos quanto técnicos, assim como  
discutir e promover o nivelamento de conceitos gerais, facilitando o desenvolvimento de um planejamento integrado 
e com maior relevância para a cidade.

● Promoção de discussões, formações e consultorias. Sistematização e consolidação da política 
museológica na FMC, entendendo que este é o principal exemplo para a Política Municipal de Museus.

● Grupos de trabalho (GTs) temáticos. Gestão de acervos e documentação museológica, meios virtuais, 
intersetorialidade, projetos integrados, aquisição de materiais, estruturação de reservas técnicas, educativo 
museal e mediação cultural, promoção da diversidade e equidade de gênero e raça, decolonização.

● Implementação de plataforma digital (Tainacan) para gestão e difusão dos acervos.



Principais projetos PPAG 2022-2025 | DMUS

Noturno de Museus 
Realizado em Belo Horizonte desde 2013, o Noturno nos Museus é um evento que tem como objetivo fomentar a 
apropriação e fruição do público em relação aos museus da cidade, proporcionando às pessoas a oportunidade de 
visitar as instituições em horário alternativo. 
A partir da cooperação entre as diversas instituições museológicas da cidade, sejam públicas ou privadas, e a 
Diretoria de Museus da FMC, uma grade de programação especial e circuitos de visitação são criados, propiciando 
a ampliação do acesso aos museus e sua promoção e integração com a cidade.

Promoção dos Museus
O projeto visa divulgar a atuação dos museus públicos municipais, além de estimular a participação deles em 
eventos do setor, como os promovidos pelo IBRAM: Semana de Museus e Primavera dos Museus. 



O Museu da Imagem e do Som tem a missão de preservar, 
mapear e disseminar os registros audiovisuais e seus 
correlatos, que contemplem a história e a cultura da capital 
mineira, realizando ações de conservação de acervos, 
pesquisa, estímulo à leitura, educação para o patrimônio e 
difusão cultural.



Acervos:
filmográfico - 39.958 itens; 
videográfico – 9.100 itens; 
fonográfico – 296 itens; 
cartazes – 1.324 itens; 
bibliográfico – 620 itens; 
fotográfico – 29.098 itens; 
tridimensional – 270 itens; 
documental – ainda não contabilizado.



O Museu da Moda de Belo Horizonte tem como missão: 
preservar, pesquisar e difundir acervos referentes à Moda na 
capital mineira, em suas múltiplas facetas, dialogando com a 
contemporaneidade e estimulando o pensamento crítico.



Acervo classificado como histórico e tradicional, formado por 
artigos de vestuário, acessórios de roupa em geral, desenhos, 
croquis, fotografias, entre outros.

Atualmente, está sob a guarda do MUMO somente a Coleção 
Alceu Penna, composta por 268 itens: 
113 objetos tridimensionais
155 itens que reúnem documentos, artigos bibliográficos e 
fotografias.



O MHAB, como museu da cidade de Belo Horizonte, 
constitui, preserva, pesquisa e comunica acervos históricos, 
toma a dinâmica urbana como objeto de investigação e 
promove o acesso do público aos bens culturais, 
incentivando sua participação como sujeito na construção da 
memória e do conhecimento sobre Belo Horizonte.



Acervo histórico, dividido em 04 tipologias: 
objetos tridimensionais, acervo fotográfico, 
acervo textual, acervo cartográfico.

1.663 objetos tridimensionais
27.000 itens do acervo fotográfico
597 itens do acervo cartográfico
estimativa de 30.048 itens documentais 
distribuídos em 6.502 conjuntos de 
documentos.



Sobre o Museu de Arte da PampulhaOferecer ao público experiências reflexivas, simbólicas, afetivas e 
sensoriais no campo das Artes Visuais, por meio de suas ações 
museológicas e de seu acervo moderno e contemporâneo, em diálogo 
com sua arquitetura e sua paisagem.



O acervo artístico começou a ser formado a partir 
de 1958. É composto por obras de arte moderna e 
contemporânea em diversos suportes e formatos, 
sendo a mais antiga datada de 1917 e a mais 
recente de 2019. 
1.605 obras
5.418 peças

O acervo histórico é composto por objetos 
remanescentes do Cassino Pampulha, como 
cadeiras, mesas, roletas, fichas de jogo e tapetes 
adquiridos em 1942.
218 objetos
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Oferecer ao público experiências reflexivas e sensíveis 
no campo da arquitetura residencial, dos modos de 
morar, do paisagismo e da ocupação da região da 
Pampulha, por meio da preservação, investigação e 
comunicação de acervos referentes ao universo 
doméstico, ao movimento modernista e à história da 
Pampulha.



Além das estruturas arquitetônicas, o 
acervo é constituído por cerca de 568 
itens. 
264 objetos tridimensionais
02 itens artísticos
44 publicações
61 itens fotográficos
aproximadamente 100 itens fonográficos
09 documentos textuais
88 itens paisagísticos.
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Implementar, promover, incentivar e divulgar ações e 
iniciativas relacionadas à arquitetura, urbanismo e 
design, sobretudo a partir da manifestação peculiar do 
Conjunto Moderno da Pampulha.



PROJETOS PPAG 2022-2025 | unidades museais

GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEAL
Qualificação das ações de Gestão Museal, Gestão de Acervos e Pesquisa.
MAP, MCK, MHAB, MIS, MUMO, CABAUD

Objetivos específicos
● Promover a aplicação de recursos nas ações de gestão e preservação da unidade, de acordo com o 

previsto no plano museológico e/ou planejamento estratégico;
● Aprimorar a gestão e as ações das áreas técnicas, por meio de investimentos na equipe e na preservação 

dos acervos;
● Garantir a execução da política museológica no âmbito da unidade museal; 
● Elaborar e enviar para aprovação e publicação os documentos institucionais da unidade: planos, 

normativas, regimentos, etc.; 
● Garantir a salvaguarda do acervo; 
● Garantir o alinhamento das atividades realizadas com a vocação e estrutura da unidade museal. 



PROJETOS PPAG 2022-2025 | unidades museais

PAMPULHA TERRITÓRIO MUSEUS
Realização de exposições, educativos, publicações e programações culturais para os três equipamentos museais 
da Fundação Municipal de Cultura, situados no Conjunto Moderno da Pampulha.
MAP, MCK e CABAUD

Objetivos específicos
● Realizar exposições em cada uma das unidades museais da FMC situadas no Conjunto Moderno da 

Pampulha.
● Promover atividades para os educativos dos museus e ações educativas integradas no território Pampulha.
● Elaborar publicações que abordem as temáticas: Conjunto Moderno da Pampulha; Exposições e Ações 

educativas desenvolvidas na parceria.
● Criar programação cultural relacionada à vocação de cada um dos espaços.
● Desenvolver projetos de design que tenham o Conjunto Moderno da Pampulha como motivação.





MCK
Outras Habitabilidades
Desde 14 de  julho de 
2021

CABAUD
Marcel Gautherot 
registros modernos da 
invenção da Pampulha: 
depois e além
Desde 08 de dezembro 
de 2020

MAP
Gráficografia
Desde 12 de dezembro 
de 2020



PROJETOS PPAG 2022-2025 | unidades museais

DIFUSÃO E EDUCAÇÃO MUSEAL
Qualificação das ações de Difusão (exposições, mostras, exibições, publicações, palestras, ações culturais, etc.) e 
Educação Museal (programas e ações educativos, ações de formação).
MHAB, MIS e MUMO

Objetivos específicos
● Promover a aplicação de recursos nas ações de difusão e educação museal da unidade, de acordo com o 

previsto no plano museológico e/ou planejamento estratégico;
● Aprimorar a gestão e as ações das áreas técnicas, por meio de investimentos na equipe e na difusão dos 

acervos;



Alinhadas às vocações de 
cada unidade museal, as 
exposições são um importante 
dispositivo de comunicação 
de processos de pesquisa e 
dos acervos dos museus, 
cumprindo com uma 
importante função dessas 
unidades e proporcionando ao 
público uma experiência 
cultural crítica, formadora e 
cidadã.





As unidades museais 
promovem ações culturais 
diversas, com objetivo de 
difundir seus acervos, 
pesquisas ou promover uma 
programação vinculada às 
suas diferentes vocações, 
trabalhando no sentido da 
democratização do acesso à 
produção cultural 
relacionada.



Os Programas Educativos 
realizam ações relacionadas 
com a vocação da unidade, 
junto ao público escolar e em 
geral.

Também são realizadas 
ações formativas, como 
Oficinas, Palestras, Debates, 
Encontros, etc. 





Noturno nos Museus de Belo Horizonte

O projeto divulga a programação e 
oferece gratuitamente vans para 
promover a mobilidade da população 
entre as instituições, criando um circuito 
que interliga os diversos museus 
parceiros.
Houve um aumento expressivo de 
público e instituições participantes. Para 
promover a mobilidade da população 
entre as instituições durante o Noturno 
nos Museus, foram disponibilizadas 
gratuitamente vans que circularam entre 
as instituições participantes. Em 2019, 
além das vans, a novidade foi o trajeto 
de bicicletas, coordenado pelos grupos: 
Giro Rua, Bloco da Bicicletinha e BH em 
Ciclo, que percorreu três museus.



Semana de Museus

A Semana de Museus é uma temporada 
cultural coordenada pelo Instituto 
Brasileiro de Museus - IBRAM que 
acontece todo ano em comemoração ao 
Dia Internacional dos Museus (18 de 
maio). A cada ano, o ICOM (Conselho 
Internacional de Museus) lança um tema 
diferente para a celebração dessa data, 
que é, também, o mote norteador das 
atividades da Semana de Museus. As 
unidades museais da FMC e o CRCP 
participam oferecendo programação 
relacionada às suas vocações e ao tema 
proposto.



Primavera dos Museus

Programa promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Museus (IBRAM) 
anualmente, com o propósito de integrar 
os museus brasileiros e intensificar sua 
relação com a sociedade. A 1ª edição foi 
em 2007. Acontece sempre na semana 
de 22 de setembro, início da primavera.
As unidades museais e o CRCP 
desenvolvem uma programação especial 
de acordo com o tema proposto, 
propiciando sua promoção junto às 
demais instituições museológicas da 
cidade e do Brasil.



Bolsa Pampulha (MAP)

7a edição 2018-2019: parceria com 
Organização da Sociedade Civil, por meio de 
Termo de Colaboração com o JA.CA, 
selecionado por meio de edital.

● 10 residentes
● 2 exposições
● Encontros e atividades abertas ao 

público
● 1 publicação
● Público: 9.841 pessoas

8a edição 2021-2022: novo edital para 
seleção de OSC parceria. Em função da 
pandemia, formato privilegia artistas e 
pesquisadores locais, em participação virtual 
ou híbrida.



MOOD Semana de Moda de Belo Horizonte (MUMO)

Festival de Moda, realizado por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
em parceria com Belotur e SMC/FMC, com 
ações no MUMO.
2019 - lançamento de edital para inclusão de 
projetos na programação oficial. 
2020 - em função da pandemia de 
coronavírus, as propostas foram adaptadas 
para serem executadas tanto no formato 
virtual, quanto presencial.
2021 - as ações do MUMO serão realizadas 
pelo Circuito Municipal de Cultura.



Principais entregas 2017-2021

● Realização de diversas exposições em todas as unidades museais, por meio de orçamento próprio, com 
contratações de serviços externos e trabalho das equipes internas. Houve a renovação periódica de vários 
espaços expositivos, consolidando uma programação de qualidade, relacionada à vocação das unidades e 
cumprindo com o compromisso de difusão dos museus. Diversos acervos dos próprios museus foram 
apresentados pela primeira vez, permitindo o acesso da população a esses bens culturais.

● Continuidade das ações de gestão de acervos. Catalogação e/ou atualização da catalogação de mais de 
20.000 itens no MHAB. Organização de 600 itens do acervo do MCK. 

● Realização da primeira exposição de acervo do MUMO, apresentando a produção do criador de moda 
Alceu Penna.

● Diagnóstico da documentação museológica, contribuindo para a sistematização e normatização dos 
processos dos museus. Definição de fluxo de doação de acervos e orientações aos museus para instrução 
de processo administrativo.

● Elaboração do primeiro Plano Museológico do MCK. 



Principais entregas 2017-2021

● Retomada da realização do Bolsa Pampulha, por meio de parceria com Organização da Sociedade Civil, 
para a edição 2018-2019. O programa de residências teve uma edição inovadora, possibilitada pela atuação 
da OSC JA.CA, com larga experiência no objeto da parceria. Além da residência artística, foi realizada 
programação cultural, exposição, publicação e divulgação. 

● Elaboração de novo edital para seleção de OSC parceira para o Bolsa Pampulha, inovando no formato das 
ações, em função do desenvolvimento gradual do programa e das necessidades de adequação em função 
da pandemia de Covid-19.

● Estabelecimento da parceria com OSC para o Pampulha Território Museus, compreendendo dois anos de 
atuação nas exposições, educativos, ações culturais e publicações relacionadas ao MAP, MCK e CABAUD, 
além de reforçar a integração entre eles, com o território e com o Conjunto Moderno da Pampulha.

● Contratação de projetos complementares e execução de ensaios técnicos, subsidiando a correta 
contratação da obra de restauro do MAP.

● Transferência dos acervos do Cedoc e Biblioteca do MAP para guarda e acesso temporário no MCK. 



portalbelohorizonte.com.br/visitas-virtuais

VISITAS E EXPOSIÇÕES VIRTUAIS



Principais entregas 2017-2021

● MIS foi contemplado pelo prêmio Modernização de Museus (IBRAM), para aquisição de equipamentos.

● MCK foi contemplado pelo Prêmio Darcy Ribeiro (IBRAM), que reconhece iniciativas de educação para a 
proteção do Patrimônio Cultural. 

● Implantação do Núcleo de Produção Digital (NPD), e da Film Comission, com atuação do MIS e MISCST.

● Elaboração de Protocolo Sanitário para reabertura de Museus e Espaços expositivos, em diálogo com 
representantes do Setor e da Sociedade Civil.

● Reabertura das unidades museais, com o  cumprimento dos protocolos, e implantação de sistema digital de 
emissão de ingressos gratuitos de forma a controlar o acesso do público.



MIS
2018: Lançamento da exposição TV Itacolomi - a pioneira em 
Minas
2018: Lançamento da publicação Os cinejornais em Minas 
Gerais
2018 Aquisição de equipamentos para o sistema de segurança, 
por meio de projeto patrocinado pela Caixa.
2019 Prêmio Modernização de Museus (IBRAM) valor de R$100 
mil reais para aquisição de equipamentos para melhoria das 
reservas e digitalização do acervo.
2020: visitação virtual.
2021: desvinculação do Cine, que permanecerá recebendo 
mostras de acervo e realizações conjuntas.
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MUMO
2017 implementação do Plano Museológico
2019 inauguração da Sala de Guarda e recebimento da 
coleção Alceu Penna.
2019 primeira exposição de acervo do MUMO
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MHAB
Pesquisa, processamento, digitalização de imagens e 
organização do acervo e sua documentação.
2017 a 2020: foram tratadas cerca de 20.000 unidades.



MAP
Acervo museológico (artístico e histórico): conservação preventiva, 
empréstimo entre instituições. 
2019 Acervo documental (CEDOC) e bibliográfico transferidos 
provisoriamente para o MCK, permitindo a continuidade do trabalho 
técnico e do acesso público.
2021 Preparação de licitações para mobiliário das Reservas Técnicas 
e Translado do acervo museológico.
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MCK
2019 e 2020 - processamento de cerca de 600 itens de 
acervo, que até 2019 encontravam-se apenas 
arrolados, sendo devidamente organizados em 
tipologias e tratados por meio das fichas museológicas. 
2020 - elaboração do primeiro Plano Museológico 
2021 - reorganização dos acervos e reservas técnicas. 
Implementação da exposição Outras Habitabilidades.
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Planejamento estratégico 2021-2024 | METAS

1. Salvaguardar, gerir e disponibilizar para acesso da população, em plataformas digitais específicas, os acervos 
museológicos, arquivísticos e documentais municipais e os serviços de gestão do patrimônio.

2. Fortalecer a integração das políticas de memória, patrimônio e direitos culturais, priorizando as manifestações da 
cultura popular e tradicional.



Planejamento estratégico 2021-2024 | ENTREGAS

● Documento de referência da Política de Museus da FMC publicado, com diretrizes para os acervos, 
exposições, educativos e outras ações museológicas.

● Sistema Municipal de Museus implementado.

● Todas as unidades museais da FMC com regimentos internos, planos museológicos, políticas de acervo, 
regimentos internos das CPPAs e/ou documentos equivalentes normatizados e publicados.

● Residências artísticas com orientação, exposições e publicações do Programa Bolsa Pampulha realizadas 
bianualmente.

● 4.800 atividades artístico-culturais realizadas através de festivais, circuitos culturais, programação dos 
museus, teatros e centros culturais.



Planejamento estratégico 2021-2024 | ENTREGAS

● Comissões de curadoria e programação para os museus constituídas.

● Programas de Educação Museal definidos para cada museu da FMC, em consonância com a Política 
Municipal de Cultura e Política Municipal de Museus (em construção).

● Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC) regulamentado, Observatório Municipal 
de Cultura implementado, e produção de indicadores para o setor de museus.

● Melhoria da infraestrutura no Conjunto Moderno da Pampulha: obras de restauração do Museu de Artes da 
Pampulha iniciadas; projeto de demolição do Anexo do Iate e recomposição paisagística da área finalizado; 
obras de infra-estrutura urbana na Pampulha implementadas.



Planejamento estratégico 2021-2024 | DESAFIOS

● Dimensionar as atividades do Sistema Municipal de Museus, buscando uma atuação coerente e viável e 
que se diferencie da atuação do Sistema Estadual de Museus, evitando a sobreposição de instrumentos e 
grupos de trabalho.

● Normatizar, publicizar e implementar política de acervos unificada para as unidades museais da FMC, 
integrada à política de memória do município.

● Aumentar os recursos para a produção de exposições de curta, média e longa duração, de acordo com a 
política de exposições das unidades museais, possibilitando exposições mais duradouras.

● Aprovação do Projeto de Lei Estatuto de Museus e implementação do Sistema Municipal de Museus, com 
participação de servidores, sociedade civil e outras instituições museológicas.

● Fortalecer a gestão institucional das unidades museais, com a ampliação e qualificação das equipes 
técnicas de cada museu, garantindo ao menos um técnico por área nos museus (museologia, 
conservação/restauração, patrimônio cultural, educação, artes, produção, administrativo) e incluindo 
funções essenciais que não existem atualmente: curador do museu, chefe de segurança, guarda-salas, 
jardineiro.
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● Fortalecer a salvaguarda/preservação e gestão de acervos museológicos, garantindo reservas técnicas, 
espaços de guarda e exibição adequados aos parâmetros de conservação e segurança.

● Renovar e adequar os espaços físicos de guarda e exibição de acervos museológicos a parâmetros de 
conservação de acervos, segurança e acessibilidade.

● Implementar plano de comunicação e mídias sociais específicas e adequadas aos museus.

● Realizar atividades artístico-culturais nos museus (programação própria ou associada) com maior adesão à 
vocação e papel do museu como instituição de memória e sua relevância na cidade.

● Adequar os espaços de difusão dos museus para apresentações artísticas (galerias, auditórios, espaços 
multiuso), tanto em infraestrutura quanto com equipamentos.




