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APRESENTAÇÃO 

O Museu da Escola Catarinense – MESC, é um órgão suplementar superior da Universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC, criado em 16 de novembro de 1992.  

Inicialmente o prédio que hoje abriga o MESC foi construído para abrigar a Escola Normal 

Catharinense. Encontra-se em localização privilegiado no antigo centro histórico da cidade de 

Florianópolis, sendo marcado por estilo neoclássico, com colunas duplas com capitéis 

trabalhados, porão alto justificando uma escadaria de acesso no centro da faixa principal, 

frontões e platibandas elevadas, espaço interno com átrio aberto e iluminado por claraboia. 

Estes e outros detalhes da edificação apresentam alto valor para a paisagem urbana. Através do 

Decreto Municipal nº 521/89, de 21 de dezembro de 1989, o prédio com sua importância 

histórico/arquitetônica, foi classificado como P1, caracterizando imóveis com valor excepcional 

ou monumentalidade que são totalmente preservados tanto o interior como o exterior, não 

podem ser demolidos nem modificados. 

A edificação passou por um processo de recuperação de sua estrutura em 2013, quando foi 

realizado no espaço a Mostra Casa Nova, exemplar parceria público-privada que trouxe 

inúmeros benefícios para a instituições e permitiu que pudesse reabrir suas portas ao público.  

Logo após a mostra, desenvolveu-se um plano museológico para o MESC e com isso ações foram 

pautadas no estabelecimento dos requisitos legais para a efetivação de um museu de qualidade, 

e referência, tal a instituição que o mantêm, sempre buscando trazer qualidade para a educação 

e cultura da sociedade catarinense. 

Assim, pretende-se com esta Carta de Serviços ao Cidadão, permitir maior acesso à informação 

quanto as ações desenvolvidas pelo museu, bem como normas de sua utilização, visando o 

cumprimento de sua missão e seus objetivos. 

Dentre os objetivos destaca-se a busca por um acervo representativo da cultura material relativa 

à educação escolar em Santa Catarina, de modo a preservar e valorizar o patrimônio educacional 

de nosso Estado, integrando isso aos modernos conceitos de economia criativa e suportes 

tecnológicos para que o museu se mantenha vivo na essência.   

O acervo hoje existente no MESC faz dele um Centro de Pesquisa sobre a história da educação 

escolar em Santa Catarina. Além disso pretende-se contemplar no museu um centro cultural 

que possa abrigar exposições de artes plásticas e de outras naturezas, cursos, oficinas, 

workshops, apresentações cênicas e musicais, bem como eventos culturais de forma ampla. 

Atualmente o MESC tem sido espaço para cursos de capacitação da própria universidade e tem 

feito parcerias com instituições ligadas à arte e à museologia, bem como abrigado diversas 

mostras culturais. 
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1. CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO 

A carta de serviço ao cidadão foi estabelecida inicialmente pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, no Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 

GESPÚBLICA, através do Decreto 6.932 de 11 de agosto de 2009. Posteriormente foram 

definidas as Leis Nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto dos Museus, e a 

Lei Nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009, que criou o Instituto Brasileiro de Museus.  O Decreto 

Nº 8.124, de 17 de outubro de 2013, regulamentou dispositivos da Leis de 2009 já citadas e 

definiu em seu artigo 60 que os museus públicos deveriam elaborar e divulgar sua Carta de 

Serviços ao Cidadão. Em 2017, o Decreto Nº 9.094, de 17 de julho de 2017, revogou o decreto 

6.932/2009. Em 2019 e 2020, foram incorporadas alterações ao Decreto Nº 9.094/2017, que 

assim como a carta de serviços, precisam ser atualizados. 

Cabe ressaltar que o Estado de Santa Catarina também instituiu seu Manual de orientação para 

servir de base à elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão, pela Secretaria de Estado da 

fazenda (SEF), em 2017. 

Conforme estabeleceu o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no Decreto 

6.932/2009, a Carta deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos 

serviços prestados ao cidadão.  Ela será objeto de permanente divulgação por meio de afixação 

em local de fácil acesso ao público, nos respectivos locais de atendimento, e mediante 

publicação em sítio eletrônico do órgão ou entidade na rede mundial de computadores.   

Para atender aos decretos citados, o Museu da Escola Catarinense desenvolveu sua Carta de 

Serviços ao Cidadão, que explicita e esclarece detalhes de seu funcionamento do museu, os 

serviços prestados pela instituição, como acessar estes serviços e quais os compromissos de 

atendimento estabelecidos, facilitando a comunicação e divulgação da prestação de serviços 

oferecidos ao público. Convém destacar que o Decreto Nº 6.932/2009 está direcionado aos 

órgãos e entidades do poder executivo federal. No entanto, o MESC elaborou seu documento 

para atender também o disposto no Decreto Nº 8.124/2013. 

Como bem destacado pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM a apresentação da Carta de 

Serviços pelos órgãos públicos implica em processo de transformação institucional, sustentado 

no princípio de que as entidades devem atuar buscando satisfazer as necessidades da sociedade 

e, mantendo os melhores padrões de desempenho estabelecidos.  

A Carta de Serviços ao Cidadão elaborada pelo MESC é uma ferramenta para simplificar a vida 

do cidadão, dar transparência e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Visa deixar claro 

para o público os serviços e demais atividades realizadas pela instituição, objetivando maior 

diálogo com a comunidade e proporcionando benefício para a organização, o cidadão e a 

sociedade. Para além disso, pode significar um estímulo à participação dos usuários no processo 

de melhoria dos serviços ofertados. 

A atualização da Carta de Serviços ao Cidadão do MESC ocorrerá, no máximo, a cada 2 anos, 

considerando as ações desenvolvidas e adequações necessários frente aos serviços prestados. 

Caso necessário, poderão ser realizados ajustes para melhor organização das atividades museais 

e administrativas a qualquer momento. 
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2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 

2.1. HISTÓRICO  

O Museu da Escola Catarinense desenvolveu-se a partir do projeto Resgate da História e da 

Cultura Material da Escola Catarinense, quando foram realizadas as primeiras atividades de 

localização, registro e coleta de acervo. Sua criação teve como objetivo principal consolidar 

como espaço educativo não formal, responsável pela preservação do patrimônio cultural 

catarinense ligado à educação. Originado no interior do Centro de Ciências da Educação da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (CCE/UDESC), o museu é um reflexo do compromisso 

e responsabilidade social da universidade com a sociedade catarinense. Para compor o acervo 

que o MESC possui hoje, houve uma ação contínua e integrada das instituições educacionais 

junto à sociedade, visando a preservação e valorização do patrimônio escolar musealizável, 

acumulado em diferentes épocas e pontos do território catarinense. Mais recentemente, com 

as parcerias estabelecidas, o MESC vem desenvolvendo suas atividades também numa 

perspectiva de fomentar a escola do futuro, com assimilação de novas tecnologias e resolução 

de problemas antigos, como acessibilidade de cadeirantes ao Museu.  

O edifício onde o MESC está localizado foi originalmente construído para abrigar a Escola Normal 

Catharinense, no final do século XIX, e inaugurada nos anos 20 do século XX. Neste momento 

estava sendo implantado um plano urbanístico para a cidade de Florianópolis que compreendia, 

além do edifício sede da escola, a ponte Hercílio Luz, ligação com o continente; o Palácio Cruz e 

Souza, palácio do governo; entre outras construções históricas de grande valor para a cidade. A 

edificação tem um alto valor para a paisagem urbana, por se localizar no eixo visual da rua 

Saldanha Marinho (via existente desde 1819), além de sua importância para a cidade de 

Florianópolis, pois está inserida no coração de seu centro histórico, rodeada por várias 

construções que datam da colonização. Em 1963 o edifício passou a ser sede da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina.  

Através do Decreto Municipal nº 521/89, de 21 de dezembro de 1989, vários prédios integrantes 

do conjunto histórico do centro da cidade foram classificados de acordo com sua importância 

histórico/arquitetônica em categorias. Dentre eles está a edificação onde se encontra o Museu 

da Escola Catarinense, tombado na categoria P1. Imóveis classificados assim devem ser 

totalmente conservados, ou restaurados, interna e externamente.  

Em maio de 2000, a Faculdade de Educação e Ciências Humanas da UDESC, transferida para um 

novo espaço construído especificamente para este fim em outra região da cidade e o edifício foi 

destinado para a instalação do Museu da Escola Catarinense (MESC).  

As melhorias feitas no Museu no ano de 2013 pela 12ª edição da Mostra Casa Nova contribuíram 

para adequar os espaços, cumprindo com as exigências de conservação mais urgentes e 

permitindo sua utilização enquanto instituição museal aberta ao público. Esta ação trouxe 

grande visibilidade para o Museu, atraindo visitantes para o espaço e foco das atenções com as 

divulgações na mídia. A mostra veio ao encontro da memória da cidade, e da proposta de 

revitalizar seu patrimônio, dando mais um espaço público dedicado à cultura, à arte e à 

educação, em ótimas condições de uso.  

A partir daí foram definidos novos rumos para o Museu estabelecidos em seu plano 

museológico. Com isso, o espaço passou efetivamente a receber visitantes e atender o propósito 

para o qual foi destinado. 
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2.2 MISSÃO  

Institucional:  

Prestar serviços à sociedade através da valorização e reconhecimento do patrimônio sobre a 

educação escolar em Santa Catarina de uma forma ampla, contribuindo para pesquisa, 

divulgação científica e preservação do acervo, bem como integrar o Museu a um roteiro de 

espaços e atividades culturais, contribuindo para a revitalização da área central da cidade.  

Política: 

Fazer do MESC a interface da UDESC com o público no âmbito da Educação escolar e sua história 

no estado, assim como da produção artística dentro da universidade, compartilhando as 

pesquisas e divulgando os trabalhos desenvolvidos nessas áreas.  

Científica: 

Abrir um novo espaço para pesquisas e fórum de discussão e compartilhamento dos assuntos 

pertinentes aos temas. 

Extensão: 

Servir como extensão aos cursos, compartilhando o conhecimento gerado pelas pesquisas e 

trabalhos através de exposições e ações junto ao público. Servir como espaço a ser utilizado pela 

comunidade, visando contribuir para a revitalização da área central da cidade e com o 

fortalecimento da economia criativa. 

 

2.3. VISÃO  

Ser instituição de referência no gênero de museu escolar do país. 

 

2.4. VALORES 
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 Integração: Tornar o Museu interligado a um roteiro de espaços e atividades culturais, 

contribuindo para a revitalização da área central da cidade.  

 Valorização do conhecimento: através da valorização e reconhecimento do patrimônio 

sobre a educação escolar em Santa Catarina.  

 Diálogo: promoção do acesso e da participação de todos os públicos, interno e externo, 

respeitando a diversidade.  

 Sustentabilidade: fazer uma gestão eficiente de recursos físicos, humanos e financeiros.  

 Preservação, pesquisa e comunicação: Reunir um acervo representativo da cultura material 

relativa à educação escolar em Santa Catarina e preservar um Prédio Patrimônio Histórico.  

 Ensino, Pesquisa e extensão: contribuindo para pesquisa, divulgação científica e 

preservação do acervo.  

 Transparência: tornar públicos os processos, ações e resultados.  

 Excelência: ser incansável na busca da qualidade.  

 Economia Criativa: estar ligado a atividades que fortaleçam a economia criativa, em que a 

criatividade e o capital intelectual são a matéria-prima para a criação, produção e 

distribuição de bens e serviços. 

2.5. OBJETIVO GERAL  

Preservar, pesquisar, comunicar a partir do acervo, assim como conceber e desenvolver ações 

museológicas definidas no Plano Museológico, garantindo uma administração e gerenciamento 

em consonância com a política museológica proposta, que visa reunir um acervo representativo 

da cultura material relativa à educação escolar em Santa Catarina. 

 

2.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar, acolher, implantar e avaliar ações museológicas de estudo, salvaguarda e 

manutenção junto ao acervo e edificação;  

 Estabelecer política de aquisição e descarte de acervo a partir de pesquisa e coleta com 

incentivo a doações e empréstimos;  

 Consolidar-se como um espaço educativo não-formal, responsável pela preservação do 

patrimônio cultural catarinense ligado à educação escolar;  

 Desenvolver uma ação contínua e integrada com as instituições educacionais e a sociedade, 

visando preservar e valorizar o patrimônio escolar;  

 Reunir, organizar e expor elementos materiais históricos (objetos, mobiliários, documentos, 

livros, fotografias, entre outros) sobre a educação escolar em Santa Catarina;  

 Realizar ações junto ao acervo:  

o Promover ações de reconhecimento, valorização e preservação do tema;  

o Reunir, receber, selecionar e organizar dados sobre a educação escolar em 

Santa Catarina;  

o Estruturar e organizar uma base de dados de materiais e acervos coletados para 

fins de visitação e pesquisa;  

o Manter atualizada a documentação dos acervos;  

o Atuar na conservação dos acervos;  

 Elaborar, assim como receber, projetos expositivos e propostas de ações educativo-artístico-

culturais em seus espaços e produzir material para divulgação das ações desenvolvidas no 

museu a partir de seu acervo e exposições;  
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 Criar e organizar um ambiente de pesquisa e extensão acadêmica;  

 Inserir o MESC nos roteiros de visitação turística e de lazer conectando suas atividades com 

outras desenvolvidas pelas instituições afins, contribuindo para a revitalização da área 

central da cidade;  

 Firmar parcerias com outras instituições afins para intercâmbio de acervo, informações, 

cursos, etc;  

 Constituir-se em local dotado de equipamentos e estrutura flexíveis, que possa abrigar 

diferentes atividades culturais, musicais e cênicas;  

 Constituir-se em um espaço importante para a comunidade, visando contribuir para a 

revitalização da área central da cidade e com o fortalecimento da economia criativa. 

 

2.7. MARCA MESC 

Um dos legados do evento Mostra Casa Nova, edição 2013, foi a elaboração da marca do Museu. 

A atual logo foi elaborada e doada por Rodrigo Mendonça, do Nuovo Design, que na 

oportunidade também apresentou uma proposta de identidade visual para o material do 

Museu. Assim, o Museu da Escola Catarinense – MESC, utiliza a logomarca conforme segue: 

 

Mais informações sobre a aplicação e usos da logomarca do MESC, inclusive com o manual de 

marca, podem ser obtidas na página: http://www1.udesc.br/?id=2283 

 

3. SETORES 

O Museu da Escola Catarinense, vinculado à Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, 

tem como dirigente principal um coordenador, servidor efetivo, nomeado pelo Reitor, conforme 

artigos 40 e 41 na subseção VIII, do Regimento Geral da UDESC. 

Sob a gerência deste coordenador encontram-se os seguintes setores: 

a) Coordenação Administrativa 

 Gerenciamento 

 Segurança 

 Eventos e exposições 

 

b) Coordenação Técnica 

 Estrutura e manutenção 

 Documentação 

 

O quadro de funcionários atual da instituição é composto por servidores da UDESC, entre eles 

duas professoras (uma atua como coordenadora), um técnico universitário de desenvolvimento, 

http://www.nuovo.com.br/
http://www1.udesc.br/?id=2283
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um de execução e um de suporte. Além disso, contam com quatro vigilantes (que trabalham em 

dias alternados, cobrindo as 24h), um zelador, um servente, e ainda dois bolsistas e um 

estagiário. Convém destacar que os serviços de limpeza, conservação e vigilância são 

terceirizados pela Universidade. 

O organograma do MESC pode ser visualizado na figura a seguir: 

 

Fonte: Plano museológico 2020-2025 

4. ACERVO 

O MESC conta com um acervo bastante rico dentro do patrimônio educacional catarinense, no 

qual podem ser encontrados peças de mobiliário, livros, cadernos escolares, cartilhas de 

alfabetização, quadro-negro, palmatória, canetas de pena, tinteiros, lápis, réguas mapas, globos, 

imagens diversas, documentos, cartazes, jogos educativos, fotografias, quadros de formatura, 

piano, coleção de brinquedos, miniaturas, entre outros. Segue uma descrição sintética das 

principais coleções:  

a) Coleção Aldo Nunes "Brinquedos da minha infância” – A coleção de brinquedos foi 

doada pelo aluno e professor da extinta Escola Normal Catharinense, Aldo Nunes. O 

professor nasceu em 1925 na capital catarinense, viveu sua infância e juventude no 

centro de Florianópolis, onde imperavam as brincadeiras de rua e as crianças mesmas 

faziam seus brinquedos, como o boi de mamão, carrinho de quatro rodas, bola de mão, 

pandorga, bilboquê de lata, carrinhos de madeira e de lata e tantos outros. Os 

brinquedos e brincadeiras apresentados no MESC são peças que se distanciam da 

massificação, da reprodução industrial e colocam a criança como protagonista das 

invenções e das técnicas que permitem construir seus próprios brinquedos.  

 

b) Coleção de Material escolar: Há uma seção destinada aos materiais de uso do professor 

de época. São elementos de aula como o giz, o apagador, os livros de consulta, a 

palmatória, entre outros. Outra parte significativa do acervo desta sala é constituída por 

materiais escolares como cadernos, lápis, mata-borrão, giz, quadros, miniatura, 

fotografias antigas do prédio, escrivaninhas, máquinas de escrever, mimeógrafo, entre 

outros materiais e equipamentos de interesse escolar.  

 

c) Coleção de Quadros de formatura – Academia de Comércio de Santa Catarina. Em duas 

salas, encontramos expostos, 13 (treze) quadros de formatura da extinta Academia de 

Comércio de Santa Catarina. No passado, quadros com as fotos de formandos eram 
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verdadeiras relíquias, feitos por artesãos reconhecidos, peças que enobreciam escolas 

e que faziam parte da história dos formandos. Os quadros de formatura da Academia 

do Comércio de Santa Catarina e sua exposição pública explicitam redes de 

relacionamento pessoal e a importância institucional.  

 
 

d) Coleção de Poltronas dos Móveis Cimo do Mini Auditório: temos nessa coleção o 

produto mais famoso da marca Móveis CIMO, as poltronas para cinema e auditório. As 

poltronas de cinema CIMO foram, por décadas, o principal meio de lucro da empresa. 

Cinemas de todo Brasil compravam o produto para mobiliar suas salas. Na mesma sala 

encontra-se ainda um piano datado de 1886. Em muitos locais, a música era matéria de 

presença obrigatória nas escolas, sendo ministrada na maioria das vezes ao piano, em 

salas de música ou auditórios.  

 

e) Coleção de Mobiliário escolar Cimo – Os móveis da fabricante CIMO dominaram durante 

anos o mercado nacional de móveis para instalações comerciais e institucionais, com 

repercussão em diversos países da América Latina. No acervo do MESC contamos com 

diversos exemplares originais em perfeito estado de conservação, como escrivaninhas, 

mesa de professor, cadeiras, namoradeiras, bancos e mesas escolares, carteiras, 

armários, arquivos, cadeiras de diretor, cadeira xerife, organizador, entre outros. São 

peças de grande importância para a história da cultura material escolar no país.  

 

f) Coleção de Miniaturas do Mobiliário escolar dos Móveis Cimo – O MESC conta com uma 

coleção de miniaturas do Mobiliário Cimo da coleção do MESC, feitos por Monica 

Augusto, conhecida por “Mo Miniaturas”, em um trabalho artesanal delicado, refinado 

e com fiel reprodução de todos os detalhes dos móveis, incluindo as etiquetas famosas 

da marca Cimo.  

 

g) Coleção Móveis, retratos, busto de Antonieta de Barros – Sala da direção – 

Reconstituímos uma típica saleta de diretora. Na cultura escolar, ser convocado a este 

ambiente era quase certamente sinônimo de punição e castigo. Fazem parte dos móveis 

expostos: um conjunto de poltronas com mesinha, um arquivo com gaveteiro e porta 

deslizante, um armário porta-bandeiras, além de uma escrivaninha, ocupada por 

Antonieta de Barros, que nasceu em Florianópolis, em 11 de julho de 1901. Ela teve um 

currículo repleto de realizações, destacando-se como professora e diretora no Instituto 
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Estadual de Educação Dias Velho e sendo a primeira mulher negra a ser eleita para uma 

cadeira na Assembleia Legislativa. Foi personagem importantíssima na formação 

cultural e política da Capital e do Estado de Santa Catarina e em sua Saleta no MESC 

recebe a homenagem do artista Laércio Luiz, que lhe confeccionou um busto em bronze.  

 

h) Coleção de Carteiras escolares – Coadjuvante de nossa vida escolar, o conjunto de mesa 

e cadeira conhecido como “carteira” é sem dúvidas o maior cúmplice dos alunos. Em 

uma sala do Museu, nossa coleção de carteiras é um convite para que você possa sentar 

e revisitar memórias. Os formatos evoluíram bastante, tornaram-se mais ergonômicos 

e simpáticos. No MESC apresentamos desde os bancos rústicos das escolas do interior, 

as mesas baú, passando pelas cadeiras universitárias até as mesinhas individuais já com 

tampo de fórmica. Nesta sala da coleção de carteiras, encontra-se também um “Cenário 

da Lembrança Escolar”. Uma tradição de antigamente eram as fotografias escolares. O 

cenário típico incluía uma bela mesa, sobre ela um globo ostentoso, livros e bandeiras 

e atrás do pequeno modelo um mapa do país ou do mundo. Com o tempo, esse costume 

se transformou e muitos de nós não tivemos oportunidade de registrar esse momento. 

Pensando nisso, foi criado o Cenário da Lembrança Escolar, para que os visitantes 

possam se fotografar como manda a tradição. 

 

i) Coleção sala de aula de época – Nesta sala apresentamos uma reconstituição de uma 

sala de aula de época, sem data definida, mas que se inspira em modelos entre as 

décadas de 1930 e 50. Essa sala é representativa do período do governo de Getúlio 

Vargas (1932-1954). Apresenta o quadro negro feito em madeira, armários para guardar 

material, conjuntos de mesa e cadeira (conhecidos como “carteiras” em Santa Catarina), 

armário porta-bandeira, púlpito, mapas e diversos quadros, relógio, crucifixo, entre 

outros. As salas de aula nesse período encheram-se de gravuras, mapas, coleções de 

insetos, globos terrestres, abecedários de madeira, esqueletos humanos, imagens de 

homens ilustres.  

 

j) Coleção de quadros demonstrativos de produtos agrícolas – Quadros Parietais I – Da 

Academia de Comércio, o MESC recebeu, em 1996, a doação de 13 quadros que 

serviram como material didático e que representam a evolução dos produtos 

manufaturados, desde sua plantação até chegar aos produtos finais. A coleção do 

museu conta com quadros sobre arroz, seda, fibras têxteis, café, algodão, milho, feijão 

e mamona. Esses quadros são mostruários de produtos agrícolas nacionais e contém 

fotografias, colagens de sementes, vidrinhos de substâncias como óleo e textos 

instrutivos, que recebiam o sugestivo nome de “museu escolar”.  

 

k) Coleção de Quadros Parietais II (quadros instrutivos) – Reproduções da Maison Deyrolle. 

Por volta de 1871, na França, Émile Deyrolle dá um impulso importante para a educação, 

através do desenvolvimento de quadros murais coloridos publicados sob o nome "A 

Escola Museu Deyrolle". Os quadros tinham a intenção de ensinar "lições de coisas" 

como botânica, zoologia, entomologia, geografia, anatomia humana, cívica, física, 

química, geologia, mineralogia, biologia. A loja Deyrolle existe até hoje e segue 

produzindo quadros parietais. No Museu da Escola Catarinense, na sala de época, 

possuímos uma série de mais de 30 reproduções desses quadros. A utilização dos 

recursos parietais como meios técnico-didáticos de ensino enquadra-se num 



13 
 

movimento mais vasto de ligação entre a ciência e o cotidiano, de onde surgiram 

imensas invenções técnicas.  

 

l) Coleção de quadros parietais originais da Mayson Deyrolle – Na sala do Núcleo 

Educativo, contamos com quadros parietais atuais e originais, adquiridos na loja Maison 

Deyrolle, em Paris. São 10 (dez) quadros que tratam de temas diversos, como saúde e 

clima, energias renováveis, desenvolvimento sustentável, entre outros. A ideia dos 

quadros parietais que tinham a intenção de ensinar "lições de coisas", permanece na 

atualidade, adaptado aos temas e questões contemporâneas. 

 

m) Coleção de Quadros Parietais III – Quadros Parker – salas de aula organizada segundo 

os princípios intuitivos – Lição de coisas deveria acontecer, diariamente, na 

aprendizagem da aritmética, da língua portuguesa, da história e da geografia: as crianças 

precisavam ver, ter contato com as coisas. E para auxiliar nas lições de coisas, os 

professores/as contavam com materiais pedagógicos, como esqueletos humanos, 

mapas geográficos, figuras geométricas envernizadas e os Quadros Parker, ou Mapas 

Parker, que eram cartazes grandes, de aproximadamente um metro de comprimento 

por 50 centímetros de largura, apresentados às crianças em um cavalete de madeira. O 

MESC apresenta uma reprodução de um Quadro Parker para o ensino de matemática. 

Cada grupo escolar possuía apenas um conjunto desses quadros, que possibilitavam o 

ensino objetivo e concreto, para além do cálculo abstrato até então vigente nas escolas.  

 

n) Coleção Painéis do projeto Resgate da História e da Cultura Material da Escola 

Catarinense – no piso superior do café do Museu, além das placas esmaltadas com 

nomes de salas de aula, encontra-se também o material referente ao projeto Resgate 

da História e da Cultura Material da Escola Catarinense, concebido e coordenado pela 

professora Maria da Graça Vandresen, durante a década de 1990. O material está 

exposto em painéis fotográficos nas paredes. O objetivo desse projeto era percorrer 

grande parte do Estado visitando as escolas mais antigas, com o intuito de conhecer o 

patrimônio remanescente e conscientizar sobre a importância da preservação das peças 

de interesse histórico no próprio local; como móveis, objetos, livros e fotografias, além 

das próprias edificações.  

 

o) Coleção de Livros e documentos escolares – Uma outra coleção diz respeito à materiais 

didáticos como livros cartilhas, cadernos, jogos pedagógicos, cartazes, mapas, registros 

iconográficos como fotografias, registros escolares como livros de matrícula, livros de 

tombo, livros de ponto, livros de ocorrência, cadernetas de chamada, diplomas, 

fotografias, etc.), suportes utilizados pelo professor como programas de ensino, revistas 

pedagógicas e depoimentos orais realizadas por pesquisadores. 

 

p) Coleção de depoimentos em áudio - Outro importante passo do projeto Resgate da 

História e da Cultura Material da Escola Catarinense, concebido e coordenado pela 

professora Maria da Graça Vandresen, foi uma série de entrevistas gravadas pelos 

alunos e alunas que participaram da pesquisa durante a década de 1990. Essa série é 

composta por 87 entrevistas, feitas com professores, diretores, pedagogos e ex-alunos, 

gravadas em fitas cassete. Nessas entrevistas são contadas as experiências vividas pelos 

entrevistados, suas dificuldades no cotidiano, divergências entre formação do professor 

na universidade e magistério e a prática efetiva nas escolas, entre outros assuntos.  
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q) O que forma uma coleção Museu Escolar? Um museu escolar é uma junção de objetos, 

naturais e/ou fabricados, pertencentes aos reinos mineral, natural e animal, 

organizados em coleções pelos professores e alunos, destinados ao ensino, 

caracterizando-se como instrumentos auxiliar. Destacam-se nessa coleção abundância 

de quadros intuitivos para o ensino das ciências naturais, história e geografia e Quadros 

Parker para o aprendizado da aritmética; o globo terrestre para o ensino da geografia; 

o quadro negro para garantir a convergência das atenções dos/as indispensável para a 

prática do ensino simultâneo; a bandeira nacional, símbolo máximo da Pátria e da 

República, para as lições cívicas e o relógio, marcando os ritmos da ação educativa 

medindo os rituais, ordenando a vida escolar.  

 

Além das coleções em destaque no acervo do MESC, o museu dispõe também de salas em 

destaque, onde são apresentados mobiliários, obras de arte, entre outros. Muitos visitantes 

também procuram o museu na busca de ampliação de conhecimento frente a arquitetura da 

edificação (característica de espaços escolares da década de 30 a 50). Desta forma, temos no 

museu salas caracterizadas como espaços expositivos entre as quais destacam-se: 

 Fachada 

 Átrio – Espaço Ítaca 

 Café do Museu, incluindo aí a Sala Urânia (segundo piso do café) 

 Loja do Museu 

 Auditório Mnemosine 

 Espaço Expositivo Mutações 

 Banheiros 

 Sala de aula de época – Sala Selene 

 Saleta Antonieta de Barros – Sala Nilson Paulo 

 Sala com carteiras escolares/Móveis CIMO – Sala Oswaldo Rodrigues Cabral 

 Auditório com quadros de formatura – Sala Euterpe 

 Sala Victor Meirelles 

 Acervo da Biblioteca Vitor Lima 
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O MESC também conta com um programa de acervo, responsável por organizar o 

gerenciamento dos diferentes tipos de acervos da instituição, incluindo os de origem arquivística 

e bibliográfica. Esse gerenciamento compreende as ações de aquisição, guarda, catalogação, 

tratamento, organização, pesquisa e comunicação. O acervo tem sido constantemente 

ampliado, seja por doações ou por aquisição. Assim, caracterizam-se os acervos a seguir: 

● Acervo Museológico: compreende objetos de mobiliário, materiais escolares de diferentes 

épocas, assim como das escolas confessionais e particulares do estado. Todos relacionados à 

temática do Museu. O seu conjunto contribui para a realização da missão e dos objetivos da 

instituição.  

● Acervo Arquivístico (documental): compreende documentos ligados à legislação, documentos 

em geral, livros didáticos, bancos de história oral, fitas de vídeo e CDs. Para aquisição do acervo 

arquivístico, não há restrição quanto ao gênero (se é textual, iconográfico, sonoro), ou quanto 

ao suporte em que se encontra (papel, eletrônico, digital e magnético). O importante é que o 

objeto em análise seja relevante para a instituição. 

● Acervo Bibliográfico: formado por publicações diversas, livros, folhetos e materiais de escola 

oriundos de secretarias acadêmicas e bibliotecas de escolas e de particulares. São adquiridos 

geralmente através de doações ou compra, ou comodato, sendo que para este último, são 

respeitados os parâmetros estabelecidos através de um termo de cessão de uso a título de 

comodato entre MESC e a instituição cedente. 

De outra natureza, mas não menos importante, o MESC também disponibiliza em sua página 

oficial da internet (www.udesc.br/museudaescola) um rico e abrangente acervo virtual que 

pode ser consultado e acessado por todos, contando materiais disponibilizados em formato .pdf, 

que vão desde os projetos das plantas-baixa do museu, até livros e artigos publicados, contando 

também com fotografias e imagens com boa resolução e, mais recentemente, foi disponibilizado 

também o tour virtual, que permite acesso ao acervo e um passeio de forma virtual ao museu, 

podendo ser observada toda a magnitude de seu acervo, coleções e dependências. 

Para finalizar a sessão de acervo, convém destacar que o MESC não dispõe de reserva técnica, 

portanto, todo seu acervo está exposto.  

 

5. ATIVIDADES 

O Museu da Escola Catarinense desenvolve uma série de atividades no seu cotidiano, com os 

recursos humanos disponíveis, dentre as quais destacam-se: 

• Ações administrativas de forma geral 

• Gerenciamento de serviços a serem executados no museu 

• Disponibilização de acervo para visitação 

• Preservação, conservação e restauro do patrimônio museológico  

• Recepção de visitantes 

• Agendamento de grupos para visita mediada  

• Apoio e acompanhamento de projetos de pesquisa e extensão  

• Desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre museus e seus acervos, resultando em 

publicações e participações em eventos 

• Agendamento de exposições 

• Acompanhamento na montagem de exposições 

http://www.udesc.br/museudaescola
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• Agendamento de eventos 

• Permissões e autorizações para fotografias, filmagens, pesquisas e visitas técnicas 

• Participação em ações do IBRAM, como a Semana dos Museus e Primavera dos Museus, 

eventos realizados anualmente em maio e setembro, respectivamente 

• Atuação em conjunto com o projeto CoCreation, parceria com a UFSC, através de 

convênio 

• Atualização constante das informações e ações do museu em suas páginas oficiais (site, 

facebook, instagram) 

• Divulgação do museu e suas ações nos meios de comunicação 

• Disponibilização da agenda do museu ao público 

• Gerenciamento do contrato de concessão do Café do Museu 

• Adequação das dependências do museu e seu acervo, buscando sempre ampliar os 

mesmos 

• Realização de convênios e parcerias 

• Avaliação e monitoramento dos serviços prestados 

• Ações educativas, ainda em fase de desenvolvimento  

• Outras 

Convém destacar que todas essas atividades são gerenciadas pela coordenadora do museu e 

executadas conforme sua designação. 

De interesse voltado ao público visitante do MESC, podemos dizer que as atividades que 

disponibilizamos são caracterizadas por: 

• Visitação às salas de acervo permanente 

• Visitação às exposições temporárias 

• Visitas medidas 

• Consulta ao acervo bibliográfico 

• Divulgação de artigos e publicações do MESC 

Para as visitas a serem realizadas por grupos escolares é necessário um prévio agendamento. As 

visitas que necessitem de acompanhamento também devem ser agendadas previamente. No 

dia da visita os grupos são acompanhados por monitores que orientam e explicam os diferentes 

espaços expositivos do museu e sua atuação. 

As consultas ao acervo bibliográfico também devem ser agendadas, pois são realizadas com o 

acompanhamento de um monitor. 

O prazo para resposta do e-mail para agendamento é de até 24 horas (exceto finais de semana 

e feriados). 

 

6. FORMAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

 

Atendimento Eletrônico  

Site: http://www.udesc.br/museudaescola 

E-mail: museudaescola@udesc.br 

http://www.udesc.br/museudaescola
mailto:museudaescola@udesc.br
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O site do MESC é a principal fonte de acesso à informação sobre a atuação do museu. Temos 

muitas informações disponíveis neste canal e as dúvidas ou informações adicionais podem ser 

solicitadas por e-mail. 

Telefones  

(48) 3664-8110 e (48) 3664-8113 

Presencial  

Rua Saldanha Marinho, 196 – Centro 

Florianópolis – Santa Catarina  

CEP: 88010-450 

Horário de atendimento administrativo  

Segunda a sexta-feira: das 13h às 19h  

Os serviços que necessitarem de protocolo devem ser realizados no horário de atendimento 

administrativo. 

Horário para visitação  

Segunda a sexta-feira: das 13h às 19h  

Sábados: das 10h às 16h 

Horários excepcionais deverão ser solicitados sob agendamento. 

Visitas mediadas / Visitas em grupo: 

Devem ser agendadas através dos seguintes contatos: 

E-mail: eventos.museudaescola@udesc.br  

Telefone: (48) 36648110 - (48) 36648113 

 

Regime de entradas  

A entrada no museu é gratuita. 

mailto:eventos.museudaescola@udesc.br
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Coleta de opinião do público do Museu   

Através de registro em livro disponibilizado junto a recepção  

 

MESC nas redes sociais  

https://www.facebook.com/museudaescolacatarinense/ 

https://www.instagram.com/museudaescola/ 

 

Coordenadora do MESC  

Profª Dra. Sandra Makowiecky 

Contato: sandra.makowiecky@udesc.br  / (48) 3664-8110 

 

Informações e Agendamento de Eventos  

Patrícia Anselmo dos Santos Lisowski 

Contato: eventos.museudaescola@udesc.br / (48) 3664-8113 

Horário para contato: das 08:00 as 14:00, de segunda a sexta-feira. 

 

Setor Administrativo  

Cristina Rochel Pires 

Contato: museudaescola@udesc.br / (48) 3664-8110 

Horário para contato: das 13:00 as 19:00, de segunda a sexta-feira. 

https://www.facebook.com/museudaescolacatarinense/
https://www.instagram.com/museudaescola/
mailto:sandra.makowiecky@udesc.br
mailto:eventos.museudaescola@udesc.br
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Estacionamento: 

O estacionamento na área do Museu é limitado, trata-se do centro da cidade. Perto do museu 

há diversos locais de estacionamento pagos e em frente ao museu contamos com o serviço da 

prefeitura, Zona Azul. Na lateral do museu existe um pequeno estacionamento destinado para 

carga e descarga e serviços internos. Para saber mais, acesse: 

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2295/normas_para_uso_do_estacionamento_la

teral_do_museu.pdf 

 

Como chegar: 

A pé: O Museu fica no coração do centro histórico da cidade, ao lado do Museu Victor Meirelles, 

e a menos de 200 metros da Praça XV de Novembro, onde fica a Catedral Metropolitana e o 

Museu Histórico Cruz e Souza. Outro acesso é pela Av. Hercílio Luz, onde fica o Instituto Histórico 

Geográfico de Santa Catarina e Clube 12 de Agosto. Seja qual for o caminho escolhido, 

certamente será uma grande aula de história! Ah, se por ventura precisar pedir orientações, é 

só perguntar pelo antigo prédio da FAED, forma carinhosa como ainda hoje o prédio do Museu 

é reconhecido em toda cidade. 

De ônibus: Existem dois terminais de ônibus na região do centro: o TICEN e o Terminal Cidade 

de Florianópolis. O Terminal Integrado do Centro recebe principalmente as linhas municipais 

além das intermunicipais de Palhoça, São José e Biguaçu. Já o Cidade de Florianópolis recebe 

todas as outras linhas intermunicipais da região metropolitana, além dos executivos municipais 

e intermunicipais. 

De carro: A rua onde fica localizado o Museu é do tipo mão única, logo é preciso estar bastante 

atento. O principal acesso é pela Av. Hercílio Luz, acessando a Rua Fernando Machado, de forma 

a chegar à Rua Saldanha Marinho, onde fica o Museu. Caso precise pedir informações sobre 

como chegar ao nosso endereço, pode perguntar por: Antiga FAED, rua detrás do Bradesco / 

Correios da Praça XV, ou ainda rua do Museu Victor Meirelles. 

Para diferentes origens, as principais rotas são: Ponte Pedro Ivo; CIC; UDESC; UFSC. 

Dica: Ao preparar seu roteiro, vale a pena separar um tempinho para visitar outros espaços 

culturais que ficam no entorno imediato. Próximos ao MESC estão pontos turísticos conhecidos 

como a Catedral Metropolitana de Florianópolis e o Museu Histórico de Santa Catarina – Palácio 

Cruz e Souza, além das Igrejas de São Francisco e de Nossa Senhora do Rosário, o Memorial 

Meyer Filho, o Museu Victor Meirelles e a Fundação Cultural BADESC, entre outros. 

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2295/normas_para_uso_do_estacionamento_lateral_do_museu.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2295/normas_para_uso_do_estacionamento_lateral_do_museu.pdf
http://www1.udesc.br/imagens/id_submenu/2175/ticen_mesc.png
http://www1.udesc.br/imagens/id_submenu/2175/ter._cid._florianopolis_mesc.png
http://www1.udesc.br/imagens/id_submenu/2175/ter._cid._florianopolis_mesc.png
http://www1.udesc.br/imagens/id_submenu/2175/ponte_mesc.png
http://www1.udesc.br/imagens/id_submenu/2175/cic_mesc.png
http://www1.udesc.br/imagens/id_submenu/2175/udesc_mesc.png
http://www1.udesc.br/imagens/id_submenu/2175/ufsc_mesc.png
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Sistema de sinalização visual 

Há sinalização padrão de exposições e áreas comuns, bem como sinalização externa. Os projetos 

utilizados na sinalização visual, tanto interna, quanto externa ao MESC, estão disponíveis na 

página da internet: http://www1.udesc.br/?id=2697. 

 

Acessibilidade 

A acessibilidade aos museus é um tema de interesse de todos. O tema é abordado no Estatuto 

de Museus, em vigor desde de 14 de janeiro de 2009. Visando atender às propostas do Plano 

Nacional Setorial de Museus (PNSM) e consolidar as já referidas políticas públicas, o MESC, 

vinculado ao IBRAM, conta com banheiros acessíveis, além de equipamento que possibilitam o 

acesso e a visitação à parte térrea do prédio.  

http://www1.udesc.br/?id=2697
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/PSNM-Versao-Web.pdf
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/PSNM-Versao-Web.pdf
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 Temos também disponibilizado em nossa página da internet um tour virtual em LIBRAS, como 

forma de continuar contribuindo com o processo de democratização do acesso à cultura. 

 

 

Doações 

O Museu da Escola Catarinense aceita doações de objetos relacionados à educação, tais como 

mobiliário de época utilizado em escolas, materiais de uso do professor e do aluno, brinquedos 

e jogos escolares, equipamentos audiovisuais, fotografias e livros que tenham relação com a 

cultura escolar em Santa Catarina. É de extrema importância que os objetos a serem doados 

estejam em bom estado de conservação e tenham relação com a identidade do Museu. 

Se você tem interesse em realizar uma doação, entre em contato com a Comissão de Acervo do 

MESC pelo seguinte e-mail: museudaescola@udesc.br . Neste e-mail você deve descrever o tipo 

de objeto que pretende doar e acrescentar o máximo de informações que tiver sobre ele, tais 

como ano de produção, tamanho, formas de uso. Sempre que possível, inclua fotografias do 

mesmo. 

Caso o objeto seja aceito, o MESC elaborará o termo de doação e marcará uma data para a 

entrega. 

Colabore com o Museu da Escola Catarinense, você pode fazer parte desta história. O objeto 

que você doar será bem cuidado e preservado. COLABORE! Não deixe que algo importante se 

perca no tempo. 

 

mailto:museudaescola@udesc.br
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Críticas e Sugestões  

O MESC disponibiliza, em sua recepção, um Livro de Críticas e Sugestões, onde o visitante pode 

deixar registradas suas impressões e queixas a respeito dos serviços oferecidos pela instituição 

e discriminados nesta Carta.  

 

7. SOLICITAÇÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES 

O Museu da Escola Catarinense atua com base no estabelecido nesta carta de serviços, porém 

se reserva o direito de realizar alterações que julgar necessárias por motivos diversos e de força 

maior. Neste sentido, as solicitações devem ser realizadas e só podem ocorrer após a devida 

autorização e termo de responsabilidade estar assinado. 

Temos espaços no museu que não são de uso em eventos e tais condições devem ser respeitadas 

pelos usuários sob pena de responsabilização. Também temos espaços que não são passíveis de 

visitação, como a sala de administração e porão do museu. 

Toda e qualquer autorização fornecida pelo museu deve ser cumprida com base nos dados 

estabelecidos no termo de responsabilidade e nesta carta de serviços, sob responsabilidade do 

organizador do evento/atividade, o qual se compromete a ressarcir, de imediato, os danos 

causados ao museu. 

Solicitações enviadas fora do prazo estabelecido estão sujeitas a não serem atendidas, não se 

responsabilizando o museu pelo evento e não estando o mesmo autorizado, não será permitida 

sua realização. 

 

8. AGENDAMENTOS DE GRUPOS PARA VISITA MEDIADA 

 

Os agendamentos serão realizados pelo telefone (48) 3664-8113 (das 08:00 as 14:00) ou pelo e-

mail eventos.museudaescola@udesc.br. A duração da mediação é de 30 ou 50 minutos, 

conforme o público atendido, para grupos de, no máximo, 30 pessoas. Em caso de 

cancelamento, o Museu deverá ser comunicado com antecedência. As visitas devem ser 

solicitadas com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência à data da visita. Todavia, visitas 

sem mediação podem ser realizadas a qualquer tempo, no horário em que o Museu está aberto 

ao público. 

 

9. REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS NO MESC 

Para serem realizadas fotografias e filmagens profissionais, com ou sem fins comerciais, 

utilizando a imagem do Museu da Escola Catarinense e/ou de suas instalações e acervo, 

somente com autorização da Administração do MESC e agendamento prévio. A autorização 

pode ser negada, se a Administração julgar que a atividade inviabiliza os procedimentos da 

instituição. A solicitação deve ocorrer com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da 

data do evento. 

 

mailto:eventos.museudaescola@udesc.br
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Formulário de Solicitação para Fotos e Filmagens 

Para obter a autorização, deve-se preencher o formulário de Solicitação para Fotos e Filmagens 

(Anexo 1 - com fins comerciais / Anexo 2 - sem fins comerciais / Anexo 3 - estudantes), que se 

encontra no site do MESC e encaminhá-lo para o e-mail eventos.museudaescola@udesc.br, ou 

entregá-lo na Administração do Museu. 

Após análise da solicitação e confirmação da reserva, a Administração do MESC solicitará a 

assinatura do termo de responsabilidade, sem o qual não será permitido a realização das 

fotos/filmagens. Todos os detalhes para a realização dessa atividade estarão descritos no termo 

de responsabilidade e devem ser seguidas na íntegra. Qualquer dúvida deverá ser solucionada 

junto a administração do MESC. 

 

10. NORMAS PARA PESQUISA 

Para que o interessado desenvolva pesquisa no acervo bibliográfico do MESC é necessário: 

 Agendar horário para pesquisa, mediante disponibilidade do setor.  

 O pesquisador deverá solicitar antecipadamente o material para a pesquisa, 

especificando para que fim a informação obtida será utilizada. 

 O acesso aos acervos será permitido somente com autorização da instituição e o 

pesquisador deverá obrigatoriamente ser acompanhado por um servidor autorizado. 

 O pesquisador deverá deixar bolsas, sacolas e mochilas no guarda-volumes na entrada 

do museu.  

 O pesquisador deverá identificar-se quando da chegada ao museu para ter o 

acompanhamento na pesquisa. 

 A disponibilização de imagens dos acervos dependerá da aceitação da administração do 

museu. 

 O pesquisador, ao utilizar alguma fonte proveniente dos acervos do Museu, deverá 

atribuir obrigatoriamente o seguinte crédito: Acervo do Museu da Escola Catarinense. 

 Os pesquisadores deverão submeter-se às orientações de conservação e manuseio do 

material pesquisado. 

 Sempre que forem publicados textos ou imagens referentes a peças do acervo ou a 

documentos do MESC, deverão ser doados pelo autor ao acervo bibliográfico do Museu 

um exemplar da publicação em questão.  

 

Formulário de Solicitação para Pesquisa 
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Para obter a autorização, deve-se preencher o formulário de Solicitação para Pesquisa (Anexo 

4), que se encontra no site do MESC, e encaminhá-lo para o e-mail 

eventos.museudaescola@udesc.br.  A solicitação deve ocorrer com, no mínimo, 5 (cinco) dias 

úteis de antecedência à data da pesquisa. 

 

11. AGENDAMENTOS DE VISITAS TÉCNICAS 

 

Os agendamentos para realização de visita técnica deverão ser solicitados através do formulário 

próprio (Anexo 5), que após preenchido deverá ser enviado para o e-mail 

eventos.museudaescola@udesc.br. Deverá ser aguardado a devida autorização e confirmação 

do agendamento. Em caso de cancelamento, o Museu deverá ser comunicado com 

antecedência. A solicitação deve ocorrer com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência à 

visita. 

 

12. NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 

O MESC possui salas disponíveis para diferentes usos, variando entre espaços expositivos, salas 

de aula, reuniões, etc. Espaços esses que visam atender a demanda da comunidade, de modo a 

ampliar a rotatividade de públicos no espaço museal, aumentando assim possibilidades de 

descobertas, entre os quais podemos destacar as seguintes salas: 

 Espaço Aldo Nunes – Oficina I 

 Espaço Aldo Nunes – Oficina II 

 Sala Aníbal Nunes Pires 

 Sala Cassandra 

 Sala Elpídio Barbosa 

 Auditório Mnemosyne 

Estes espaços estão aptos a abrigar exposições de artes visuais e de outras naturezas, cursos, 

oficinas, palestras, apresentações e estudos em artes cênicas e musicais, bem como eventos 

culturais de forma ampla. 

O Museu não abriga atividades contínuas e permanentes, nem cede seu espaço físico por 

tempos indeterminados. Todavia, possui exposições de caráter permanente de seu acervo e 

exposições temporárias que seguem um planejamento realizado ao longo do ano. 

Para que possamos analisar seu pedido, costumamos solicitar o preenchimento de um 

questionário que nos auxilia a minimizar dúvidas e sermos mais ágeis nas respostas. Baixe o 

documento disponível em 

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2292/questionario.docx e retorne-o preenchido 

para o e-mail eventos.museudaescola@udesc.br 

 

Outras informações relevantes sobre o uso do espaço: 

mailto:eventos.museudaescola@udesc.br
mailto:eventos.museudaescola@udesc.br
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2292/questionario.docx
mailto:eventos.museudaescola@udesc.br
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Quando se trata de eventos culturais ou assuntos afetos ao museu, que possam fazer parte de 

uma agenda museal, a análise é facilitada. Vale lembrar que o museu não tem serviço de limpeza 

fora de seus horários habituais e nem arca com limpeza de eventos de grande porte. Isto ficará 

a cargo dos realizadores do evento, que são também responsáveis pelo uso adequado do espaço 

e pelo qual assinarão um termo de responsabilidade com o Museu. 

Queremos público usufruindo do local, mas também é preciso manter as condições hoje 

existentes, e esse é um compromisso de todos. 

Para exposições, favor consultar os espaços disponíveis e material de apoio na página do museu. 

Lá também é possível encontrar as formas de colocação e modelos disponíveis para banners 

externos no Museu. Eles podem ser de grande utilidade para a divulgação de seu evento. 

Além disso, destacamos algumas informações pertinentes: 

 O responsável pelo evento a ser realizado no MESC deverá realizar uma visita técnica, antes 

da realização do evento, para reconhecimento do espaço, especificações técnicas e suas 

limitações.  

 É necessário prever e agendar dia e hora para montagem do evento, em horário comercial, 

bem como informar a relação de pessoas que compõe a equipe de produção (nome e RG).  

 A segurança da área cedida deve ser garantida pelo cessionário, podendo contratar equipe 

de segurança para o evento.  

 A colocação de anúncios sobre o evento, patrocinadores, etc., apenas será permitida após 

apreciação do material e a definição do local pela administração do MESC.  

 Toda e qualquer transmissão, gravação e documentação do evento deverá ser previamente 

autorizada pelo MESC.  

 Não é permitido deixar lixo orgânico e garrafas de bebidas no Museu, devendo ser retirados 

ao término do evento. 

 Quando forem servidos alimentos, o espaço deve ser higienizado logo após o evento. 

 Não é permitido material inflamável, químico ou que utilize fogo/faísca (ex. fogão a gás, 

velas, fritadeira elétrica) e que possam causar incêndio ou danos ao Museu.  

 Poderá ser cancelada a autorização para utilização dos espaços do Museu, caso o evento seja 

considerado inadequado, comprometendo a integridade do MESC.  

 A realização de coquetéis na sala Oficina II (Espaço Aldo Nunes) será liberada somente nas 

aberturas de exposições, em lançamentos de livros e eventos afins. Será cobrada multa aos 

proponentes dos eventos mencionados, em caso de dano ao patrimônio da instituição; além 

do pagamento do custo técnico para reparos dos danos causados ao patrimônio. 

 É proibida a circulação pelas demais área do Museu com alimentação e bebida, sendo 

incorrido em multa. 

 

Formulário de Solicitação para Locação de Espaço 

Para obter a autorização, deve-se preencher o formulário de Solicitação para Locação de Espaço 

(Anexo 6), que se encontra no site do MESC, e encaminhá-lo para o e-mail 

eventos.museudaescola@udesc.br. A Administração pode solicitar um croqui do evento, se 

julgar necessário. A solicitação deve ocorrer com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de 

antecedência ao evento. 

mailto:eventos.museudaescola@udesc.br


26 
 

Após análise da solicitação e confirmação da reserva, a Administração do MESC solicitará 

assinatura no Termo de Responsabilidade, que deverá ser realizado presencialmente no museu, 

momento no qual todas as informações pertinentes também serão repassadas aos interessados 

na liberação para uso do espaço.  

Informações Complementares 

 Fica estabelecido o limite de horário para encerramento dos eventos e atividades no 

MESC, como 22:00.  

 O MESC dispõe de plantas baixas de vários espaços, verifique junto a administração o 

espaço que será utilizado e os respectivos projetos, caso necessário. 

 O MESC possui diversos matérias de apoio para eventos que devem ser verificados na 

página http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2292/apoio.pdf e solicitados 

quando do preenchimento do questionário para reserva de datas de eventos. 

 Não disponibilizamos computador, notebook e impressora para eventos. 

 Não nos responsabilizamos por queda ou falta de energia no dia do evento.  

 O MESC também não se responsabiliza por objetos pessoais ou equipamentos técnicos 

perdidos, extraviados ou danificados.  

 A cessão dos espaços não inclui os serviços de servidores ou terceirizados para a 

execução do evento e limpeza.  

 O MESC não possui cozinha para suporte aos eventos, apenas uma sala para apoio. Vale 

lembrar que o uso de fogões e utensílios inflamáveis não é permitido no museu. 

 O MESC possui estacionamento apenas para carga e descarga e limitado a um veículo 

por evento.  

 O auditório (sala Mnemosyne) possui capacidade para 80 pessoas sentadas.  

 Eventos no Hall são possíveis e comportam até 100 pessoas sentadas. 

  

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2292/apoio.pdf
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13. PROJETO CoCREATION LAB 

Atualmente os museus precisam estar atentos as novas tecnologias e, cada vez mais, buscar 

desenvolver parcerias e projetos, que qualifiquem os espaços museais, tornando-os atrativos ao 

público de distintas faixas etárias. 

Neste sentido, a gestão atual do MESC busca estabelecer pontes com a educação tanto do 

passado como do futuro, fomentando o empreendimento na Economia Criativa, em parceria 

com o CoCreation Lab e contribuindo para a revitalização da área central da cidade, atualizando 

a forma de pensar tanto o museu quanto a escola. 

O projeto CoCreation Lab desenvolve-se na Sala Harmonia do MESC, localizada no Mezanino, 

sendo este um espaço de formação e troca de saberes. O projeto tem como objetivo, em comum 

com o MESC, incentivar a economia criativa da cidade, mediante atividades de pesquisa, 

projetos e serviços especializados. Coube ao projeto de parceria mencionado, desenvolver e 

implantar a iniciativa CoCreation Lab, que visa apoiar projetos inovadores de indivíduos, 

aportando-lhes espaço físico e ambiente virtual (nuvem de dados), consultoria em inovação na 

indústria criativa e de negócios, além de treinamento em atividades empresariais, 

mercadológicas e sociais. Tais tratativas foram iniciadas em janeiro de 2016 e efetivadas em 

fevereiro do mesmo ano, com a assinatura de um termo de cooperação técnico-científica com 

o MESC. Coube ao Museu disponibilizar um espaço físico, para a implementação do objeto do 

acordo. A parceria também proporcionou melhorias na estrutura da instituição. Foi objetivo do 

museu durante estes últimos anos melhorar a qualidade no seu atendimento ao público externo. 

Pensando no MESC como um “museu-escola do futuro”, a equipe se propôs a fornecer 

ferramentas, programas, móveis e equipamentos necessários para o desenvolvimento de 

parcerias que foram muito importantes para diversificar a qualidade do público visitante e 

cumprir com a missão do Museu de forma integral.  

O MESC se tornou referência para as ações de mudança do chamado setor leste da Cidade, 

servindo de palco para diversas atividades e projetos, sejam eles próprios ou de parceiros, como 

o que está sendo desenvolvido pelo CoCreation Lab, que dão vida ao recém sonhado Distrito 

Criativo de Florianópolis. Essas e outras parcerias vindouras são fundamentais para o 

desenvolvimento do museu enquanto instituição que pensa na continuidade de suas ações no 

futuro, não apenas em relação ao seu acervo, mas honrando com seus valores de integração, 

valorização do conhecimento, diálogo, sustentabilidade, preservação, pesquisa, comunicação, 

transparência, excelência e fomento à economia criativa. 
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14. PERGUNTAS FREQUENTES 

 

Elaboramos também um documento que reúne respostas para as perguntas mais frequentes 

sobre o uso dos espaços. 

Perguntas Frequentes - Exposições Temporárias no Espaço Expositivo Mutações 

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/perguntas_frequentes___exposicoes_tem

porarias__1_.pdf 

 

Perguntas Frequentes - Exposições Temporárias no Espaço Ítaca Átrio 

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/perguntas_frequentes_exposicoes_atrio.p

df 

 

Consulte também as formas de colocação e modelos disponíveis para banners externos no 

Museu. Eles podem ser de grande utilidade para a divulgação de seu evento:  

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2292/perguntas_frequentes___banners_extern

os.pdf 

 

Caso você tenha interesse em realizar exposições no Museu, ou já tem sua exposição agendada, 

leia com atenção na sequência as plantas expográficas e fotografias dos espaços do Museu, 

escolhendo o seu: 

a) Espaço expositivo Mutações:  

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/mutacoes.pdf 

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/planta_mutacoes_para_exposicoes.pdf 

 

b) Espaço expositivo Ìtaca (Átrio) 

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/atrio_itaca.pdf 

 

  

http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/perguntas_frequentes___exposicoes_temporarias__1_.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/perguntas_frequentes___exposicoes_temporarias__1_.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/perguntas_frequentes___exposicoes_temporarias__1_.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/perguntas_frequentes_exposicoes_atrio.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/perguntas_frequentes_exposicoes_atrio.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/perguntas_frequentes_exposicoes_atrio.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2292/perguntas_frequentes___banners_externos.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2292/perguntas_frequentes___banners_externos.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/mutacoes.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/planta_mutacoes_para_exposicoes.pdf
http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/2284/atrio_itaca.pdf
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ANEXO 1 

SOLICITAÇÃO PARA FOTOS E FILMAGENS - COM FINS COMERCIAIS 

 

Nome / Razão Social:  

Nome fantasia:  

CPF / CNPJ: 

RG / Inscrição Estadual: 

Endereço completo: 

E-mail: 

Telefone: 

Finalidade das fotos e filmagens: 

Local desejado: 

Área interna  

Área externa 

Outros:  

Data desejada: ___/___/______ 

Horário desejado: ___/___/______ 

Número de pessoas na equipe:  

Com o questionário respondido e havendo disponibilidade de datas, seu pedido ficará em pré-

reserva. A reserva será confirmada quando um dos responsáveis vier ao Museu realizar a visita 

técnica e assinar o Termo de Responsabilidade por uso de Patrimônio Histórico. Para assinar o 

termo, todos os detalhes da programação do evento devem ter sido acertados previamente. 

Declaro estar ciente das normas e proibições relacionadas na Carta de Serviços ao Cidadão. 

 Data: ___/___/______ 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Solicitante 
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ANEXO 2  

SOLICITAÇÃO PARA FOTOS E FILMAGENS - SEM FINS COMERCIAIS 

 

Nome / Razão Social:  

Nome fantasia:  

CPF / CNPJ: 

RG / Inscrição Estadual: 

Endereço completo: 

E-mail: 

Telefone: 

Finalidade das fotos e filmagens: 

Local desejado: 

Área interna  

Área externa 

 Outros:  

Data desejada: ___/___/______ 

Horário desejado: ___/___/______ 

Número de pessoas na equipe:  

Com o questionário respondido e havendo disponibilidade de datas, seu pedido ficará em pré-

reserva. A reserva será confirmada quando um dos responsáveis vier ao Museu realizar a visita 

técnica e assinar o Termo de Responsabilidade por uso de Patrimônio Histórico. Para assinar o 

termo, todos os detalhes da programação do evento devem ter sido acertados previamente. 

Declaro estar ciente das normas e proibições relacionadas na Carta de Serviços ao Cidadão. 

Data: ___/___/______. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Solicitante 
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ANEXO 3  

SOLICITAÇÃO PARA FOTOS E FILMAGENS - ESTUDANTES  

 

Aluno: 

E-mail: 

Instituição de Ensino: 

RG / Inscrição Estadual: 

Endereço completo: 

Curso: Fase: 

Responsável: Telefone: 

Finalidade das fotos e filmagens: 

Local desejado: 

Área interna  

Área externa  

Outros:  

Data desejada: ___/___/______ 

Horário desejado: ___/___/______. 

Declaro estar ciente de que devo disponibilizar, ao Museu da Escola Catarinense, uma cópia de 

todas as imagens captadas em CD ou DVD e/ou uma cópia do trabalho concluído. 

Com o questionário respondido e havendo disponibilidade de datas, seu evento ficará em pré-

reserva. A reserva será confirmada quando um dos responsáveis vier ao Museu realizar a visita 

técnica e assinar o Termo de Responsabilidade por uso de Patrimônio Histórico. Para assinar o 

termo, todos os detalhes da programação do evento devem ter sido acertados previamente. 

Declaro estar ciente das normas e proibições relacionadas na Carta de Serviços ao Cidadão. 

Data: ___/___/______. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Solicitante 
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ANEXO 4  

SOLICITAÇÃO PARA PESQUISA  

 

Nome:  

Endereço completo: 

RG:  

E-mail: 

Telefone: 

Instituição: 

Vínculo: 

DADOS DA PESQUISA  

Local de pesquisa: (    ) Setor Administrativo     (    ) Setor Museológico 

Objeto da pesquisa (o que): 

Justificativa da pesquisa (o porquê): 

Finalidade da pesquisa (para que): 

Data desejada: ___/___/______. 

Horário desejado: ___/___/______. 

Com o questionário respondido e havendo disponibilidade de datas, seu evento será agendado 

e você será comunicado por e-mail e/ou telefone da liberação para realização da pesquisa. Caso 

a data não esteja disponível, entraremos em contato para novo agendamento. 

Declaro estar ciente das normas e proibições relacionadas na Carta de Serviços ao Cidadão. 

Data: ___/___/______. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Solicitante 
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ANEXO 5 

SOLICITAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA 

 

Nome do responsável:  

RG:  

Endereço completo:  

E-mail: Telefone: 

Instituição: 

Vínculo: 

Número de visitantes: 

DADOS DA VISITA TÉCNICA 

Setor da visita: (    ) Setor Administrativo       (    ) Setor Museológico 

Espaço a visitar: 

Justificativa da visita (o porquê): 

Finalidade da visita (para que):  

Data desejada: ___/___/______ 

Horário desejado: ___/___/______. 

Com o questionário respondido e havendo disponibilidade de datas, seu evento será agendado 

e você será comunicado por e-mail e/ou telefone da liberação para realização da visita. Caso a 

data não esteja disponível, entraremos em contato para novo agendamento. 

Declaro estar ciente das normas e proibições relacionadas na Carta de Serviços ao Cidadão. 

 Data: ___/___/______. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Solicitante 
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ANEXO 6  

SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO 

 

QUESTIONÁRIO PARA EVENTOS 

1. Qual o título do evento? Que tipo de evento se trata? 

2. Qual espaço será utilizado?  

(Hall de entrada, Espaço Expositivo Mutações, Espaço Oficina I, Espaço Oficina II, Sala 

Cassandra, Auditório) 

3. Quem é o responsável, qual seu contato? 

4. Em que data ocorre o evento? Qual a pretensão de horário? 

5. Qual a programação do evento?  

6. Quando está prevista a montagem e desmontagem do evento (dia e horário)? 

7. Quais equipamentos ou materiais serão solicitados ao museu? 

8. Quais equipamentos ou materiais serão trazidos pela organização do evento? 

9. Qual a previsão de público?  

10. Como o evento será divulgado?  

11. O evento é gratuito e aberto à comunidade? 

 

Com o questionário respondido, havendo disponibilidade de datas e se o formato do seu evento 

estiver contemplado dentro do Plano Museológico do MESC, ele ficará em pré-reserva. A reserva 

será confirmada quando um dos responsáveis vier ao Museu realizar a visita técnica e assinar o 

Termo de Responsabilidade por uso de Patrimônio Histórico. Para assinar o termo, todos os 

detalhes da programação do evento devem ter sido acertados previamente. 

Declaro estar ciente das normas e proibições relacionadas na Carta de Serviços ao Cidadão. 

Data: ___/___/______. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Solicitante 


