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3º Seminário Internacional 
Museografia e Arquitetura de Museus: Conservação e técnicas sensoriais 

 
� Apresentação e caracterização do evento 

 
 O 3º Seminário Museografia e Arquitetura de Museus: Conservação e técnicas 
sensoriais dá continuidade aos encontros de profissionais e estudiosos da Arquitetura, 
Museologia, Patrimônio e História organizados e iniciados em 2001 pelo Grupo de 
Estudos de Arquitetura de Museus do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura - 
PROARQ  da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.  
 Os colóquios científicos acima referidos realizados pelo Grupo de Estudos de 
Arquitetura de Museus desde 2001 foram: Seminário Museus, Arquitetura e 
Reabilitação Urbana, 2001; Seminário Museus & Cidades, 2003; 1º Seminário 
Internacional Museografia e Arquitetura de Museus, 2005; Seminário e Exposição 
Salão de 1931: diferenças em processo, 2006; Encontros Preparatórios e Oficinas de 
Museografia, 2009 e 2010;  2º Seminário Internacional Museografia e Arquitetura de 
Museus: Identidades e Comunicação, 2010. 
 Em 2012, o 3º Seminário aqui proposto abordará a relação da Arquitetura e da 
Museografia com o Patrimônio, observando as temáticas que envolvem a 
Conservação de bens culturais e o acesso de todos aos acervos museológicos, 
articulando-as aos campos disciplinares da Comunicação, Artes, História, Geografia, 
Sociologia, Antropologia, Educação, Economia, Administração e Turismo.  
 Ao considerar os objetivos acadêmicos do PROARQ e da FAU/UFRJ, os quais 
aliam ensino, pesquisa e atividades de extensão, e integram os níveis de graduação e 
pós-graduação, o 3º Seminário Internacional Museografia e Arquitetura de Museus 
será desenvolvido por meio de palestras, mesas-redondas e sessões de comunicação 
com apresentações orais e apresentações na forma de pôsteres. 
 O Seminário, de caráter Internacional, será realizado em Lisboa entre 5 
e 7 de novembro, no Auditório Guebuza, no prédio da Biblioteca Victor de Sá - 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias;  e na cidade do Rio de 
Janeiro entre 28 a 30 de novembro de 2012 no Fórum de Ciência e Cultura da 
UFRJ – morro da Viúva, Flamengo. 
  

• Exposição de motivos e relevância do Seminário 
 
 A abrangência das perspectivas tecnológicas atuais faz com que o foco central 
do 3º Seminário Internacional Museografia e Arquitetura de Museus, priorize os 
subtemas Conservação e Técnicas sensoriais. Assim, ao destacar a arquitetura dos 
edifícios de museus e a museografia, observando a função social do Patrimônio 
museológico exibido em espaços históricos e modernos,  públicos e institucionais, o 
encontro imprime importância à conservação e acesso de todos aos acervos de 
diferentes naturezas por meio das técnicas e recursos sensoriais.  
 Neste sentido, os trabalhos a serem apresentados no Seminário abordarão os 
diferentes tipos de projetos e técnicas museográficas face aos diversas formas de 
gerenciamento das ações de conservação e democratização do acesso aos acervos 
museológicos em ambientes de guarda e espaços expositivos na atualidade.  
 Além dessas características,  importa aqui registrar que este evento destina-se 
a estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais, estudiosos e 
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pesquisadores das diferentes áreas de conhecimento que são afins aos campos 
arquitetônico e museológico. 
  
 A coordenação e organização do 3º Seminário caberão ao Grupo de Estudos 
de Arquitetura de Museus do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – PROARQ 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Lusófona 
de Humanidades  e Tecnologias - ULHT, e com o apoio de outras instituições de 
ensino e de cultura, destacando a Universidade Técnica de Lisboa - UTL, e a 
Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Língua Portuguesa - AEAULP. 
  

• Eixos temáticos 
 
 Os temas que serão discutidos abrangem a Conservação do patrimônio 
musealizado em face da utilização de técnicas sensoriais, tendo em vista a ampliação 
das possibilidades comunicacionais da arquitetura dos lugares e espaços expositivos, 
em que se incluem os edifícios e a cidade.   
Nesse sentido, as mesas-redondas, sessões de comunicações e apresentações de 
pôsteres do 3º Seminário Museografia e Arquitetura de Museus, serão enquadradas 
de acordo com os  seguintes eixos temáticos: 

I. Conservação e Patrimônio museológico 
II. Perspectivas didáticas e comunicativas na museografia 
III. Técnicas sensoriais em espaços expositivos  

 
• Apresentação e formato de trabalhos para seleção  

 
a) Definições gerais  
O artigo completo deverá ser entregue em formato padrão Word 97-2003; deverá ser 
utilizada a Língua Portuguesa no corpo do trabalho, e o inglês, francês ou espanhol no 
resumo; o trabalho deverá ser em formato A4, com o máximo de 15 páginas e o 
mínimo de 10 páginas. 
A primeira página deverá conter o nome e o título do artigo e as referências do(s) 
autor(es). Deverão ser retiradas do artigo todas as informações que possam identificar 
o(s) autor(es) tendo em vista que a avaliação será realizada de modo “cego”. Quando 
necessário, no lugar dessas informações deverá constar “informação a ser reposta 
após a avaliação”. 
b) Referências bibliográficas 
Todas as obras citadas ou referenciadas no texto deverão ser compiladas no final do 
artigo por ordem alfabética do sobrenome dos autores, segundo as normas da ABNT. 
 
� Cronograma / Calendário 

 

15 de junho de 2012 - lançamento da Chamada de Trabalhos e abertura 

de inscrições; 

16 de agosto de 2012      –  data limite para envio dos trabalhos 

completos; 

14 de setembro de 2012 – data limite para o aceite dos trabalhos com os 

pareceres dos avaliadores; 
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23 de setembro de 2012  – data limite para divulgação do aceite definitivo 

dos trabalhos; 

1º de outubro de 2012    –  data limite para realização da inscrição com o 

envio do comprovante. 

 
• Os trabalhos completos para seleção devem ser enviados para o e-mail: 

 seminarioarquiteturamuseus2012@gmail.com 
 

• A data limite para a submissão de trabalhos é  16 de agosto de 2012.   
 

 
� INSCRIÇÕES  

  

As inscrições e o envio dos respectivos comprovantes para o email 

seminarioarquiteturamuseus2012@gmail.com deverão realizar-se até 1º de Outubro 

de 2012.  

Valor da inscrição: 

 – R$ 200,00 (duzentos reais) Participante profissional  

– R$ 120,00 (cento e vinte reais) Participante docente  

– R$ 100,00 (cem reais) Participante docente sócio da AEAULP 

 – R$ 50,00 (cinquenta reais) Participante discente  

 

As inscrições serão efetuadas até 1º de outubro de 2012, para conta bancária: 

Poupança Banco do Brasil Conta n º: 34094-4 Var (variação) 51 Agência: 4240-4 

Titular:Luiz Manoel Cavalcanti Gazzaneo  

Para depósitos de fora do Brasil: SWILT BRASBRRJSBO IBAN 001424040000340944  

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Cêça Guimaraens 

Luiz Manoel Gazzaneo 

Judite Primo 


