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Perguntas frequentes sobre 
BANNERS EXTERNOS 

 
 
Os banners externos ao Museu são muito úteis para sinalizar e divulgar um evento. É 

importante que o banner seja confeccionado em material próprio para uso externo, para 
resistir às intempéries. 

Abaixo reunimos algumas considerações sobre banners externos. Para quaisquer outras 
dúvidas ou detalhamentos não contemplados aqui, contate a equipe do Museu. 

 

Banners na fachada frontal 
Há duas formas de preencher a fachada do prédio: 

1. 02 banners de 0,95x6m cada, considerando que a distância entre o gancho de cima e o 
gancho de baixo na coluna é de 6,05m.  
OBS: Necessita de uma escada extensiva e pessoal especializado para colocação. 

 
Exemplo 1 de colocação de banners 
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2. 02 banners de 0,95x1,5m, considerando que a distância entre o gancho de cima e o 
gancho de baixo na coluna é de 1,5m.  
OBS: Necessita escada de 3m e pessoal especializado para colocação. 

 
Exemplo 2 de colocação de banners 

 
Banners no hall externo do museu 

Existe ainda a possibilidade de colocar banners de uso interno no hall externo do 
museu, visto que ali estão protegidos das intempéries. São 02 banners, um para cada lado 
da edificação, com dimensões de 1x 1,20m. 

 

 
Exemplo de colocação de banners no hall externo 
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Banner na lateral do museu 
A colocação de banners na lateral do museu é realizada da seguinte forma:  
01 banner na lateral dando vista para a Av. Hercílio Luz e o Clube Doze de Agosto, 

fixado no chão e em uma ripa presa no museu, próximo ao telhado e à janela superior.   
Total da altura entre chão e ripa: 9,68m 
Espaço entre os ganchos laterais: 1,52m  
Recomenda-se confeccionar o banner nas dimensões de 1,52x7,40m, para que o 

banner não vá até o chão, comprometendo sua visibilidade. 
 

Banner fixado no muro de pedra 
Pode-se ainda colocar na parede de pedra que circunda o prédio, que dá visibilidade 

pela Av. Hercílio Luz. Todavia, para este caso, precisa-se realizar estudos específicos de 
dimensões e meios de fixação.  

O museu não garante a segurança de banners colocados neste local. 
 

 

Exemplo de colocação de banner na lateral do museu e  
espaço para colocação de banners no muro de pedra 
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Comprometimento 
No caso de impossibilidade de realizar a exposição, o artista deverá comunicar ao MESC 

com antecedência mínima de 40 dias da data prevista para início do evento.  
 

Lembrando que o MESC cede apenas seu espaço físico e alguns materiais de apoio. Todos 
os custos referentes à montagem, abertura e produção da exposição são de responsabi-
lidade do artista. 

 
 
 

Horários de abertura do Museu 
De segunda a sexta-feira: das 13h às 19h. Sábados: das 10h às 16h.  
[conforme os demais museus de instituições culturais da região central] 
Visitas fora desse horário podem ser agendadas por e-mail ou telefone. 
Endereço: R. Saldanha Marinho, 196. Centro, Florianópolis – SC. CEP: 88010-450 
Telefone: (48) 3225-8658 
E-mail: museudaescola@udesc.br 

 


