EDITAL Nº 01/2018 – CEMUD UEMG UNIDADE DIVINÓPOLIS
SELEÇÃO DE MONITORES PARA ATUAREM NA 16ª SEMANA DE MUSEUS
PROMOVIDA PELO IBRAM
O Centro de Memória Profª Batistina Corgozinho da UEMG Divinópolis torna pública,
aos alunos da unidade, a abertura de seleção de monitores voluntários para atuarem na
16ª Semana de Museus.
1) Da Semana de Museus
A Semana de Museus é um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus –
IBRAM, que tem como objetivo comemorar o dia internacional do museu (18 de maio)
e, também, auxiliar as entidades museológicas no trabalho de algumas temáticas com a
população local/regional.
Esse ano o tema Semana de Museus, em sua 16ª edição, é “Museus Hiperconectados:
novas abordagens, novos públicos”.
As atividades serão desenvolvidas entre os dias 14 e 25 de maio de 2018, na UEMG
Unidade Divinópolis.
2) Da monitoria
2.1 A monitoria ocorrerá em exposições, mesas redondas, oficinas e visitas guiadas, que
constam na programação do evento.
2.2 Os interessados em atuar como monitores deverão fazer sua inscrição através do
formulário que consta no link abaixo, até 19/05/2018.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5nhM0i34jpSXNBsgstbQqzGDYPF_DEiXGvHsP74WIK_zPg/viewform?c=0&w=1
2.3 A equipe organizadora selecionará, através do perfil de cada inscrito, qual atividade
ele estará monitorando.
Os monitores deverão ter pontualidade e comprometimento para o bom andamento das
atividades.
3) Do Treinamento
3.1 Será ofertado, pelo CEMUD, um treinamento para os monitores no dia 10/05/2018
ou no dia 11/05/2018, nos turnos matutino e vespertino, de acordo com a
disponibilidade de cada inscrito.
3.2 A realização das atividades de monitoria está condicionada à participação no
treinamento.
4) Da Montagem

As exposições serão montadas no dia 12/05/2018.
Os monitores que têm
disponibilidade de ajudar na montagem receberão, além do certificado de monitoria, um
certificado de montagem.

5) Calendário e Programação

Evento

Data

Inscrição

12 a 19/04/2018

Treinamento

10 e 11/05/2018

Montagem da Exposição

12/05/2018 (sábado)

Atividades

14 a 25/05/2018

Desmontagem

26/05/2018 (sábado)

PROGRAMAÇÃO
14 a 18/05/2018 – UEMG Unidade Divinópolis
Lançamento
17h às 20h – “Conectados pela Ciência”. Divulgação e interatividade com um blog
sobre o ensino de ciências e de atualidades nas áreas da saúde, meio ambiente e
biotecnologia.
14 a 25/05/2018
Oficina de Educação Patrimonial
“As transformações dos museus e o diálogo com o público”. Interatividade,
conectividade, tradições e patrimônio em diálogo, interfaces da contemporaneidade.
15/05/2018 – UEMG Unidade Divinópolis
Performance
18h às 19h30 – Abertura da Semana de Museus com Performance da “Trupe Boba” e
de Carlos Versiani dos Anjos
Mesa Redonda
19h às 22h – “50 anos do Maio de 68: da universalização das lutas ao Brasil do AI 5”

17/05/2018 – UEMG Unidade Divinópolis
Visita Mediada
7h30 às 11h – Apagamentos e permanências em Divinópolis: as transformações da
cidade e o diálogo com seu patrimônio cultural.
Palestra
9h às 11h – O Museu da Fotografia de Divinópolis, a partir de seu idealizador, Luiz
Fotógrafo, apresenta a história da fotografia e suas transformações técnicas, afetivas e
de memória.
Mesa Redonda
19h às 22h – Dos situacionistas de 1968 aos influenciadores digitais de 2018.

18/05/2018
Visita Mediada
13h30 às 17h – Apagamentos e permanências em Divinópolis: as transformações da
cidade e o diálogo com seu patrimônio cultural.

19/05/2018 – Comunidade dos Lopes – Zona Rural de Divinópolis
17h às 21h – A atividade conta com oficina de bandeiras e estandartes, ministrada pela
professora Virginia Raimunda Ferreira, brincadeiras e jogos teatrais desenvolvidos pela
equipe do EmRedes Visita, roda de conversa e discussão sobre patrimônio e
comunidade mediada pelos professores José Heleno Ferreira e Flávia Lemos Mota de
Azevedo

20/05/2018 – Praça Dom Cristiano (Catedral)
10h às 14h – Atividade Cultural “Nosso Sobrado, nosso passado: abrace novamente o
Museu Histórico de Divinópolis”. Ação Cultural que visa instigar a população a debater
sobre a reapropriação do museu que se encontra em abandono.

EXPOSIÇÕES
14 a 25/05/2018 – 8h às 21h – UEMG Divinópolis
“Memória EmRedes: novas conexões em museus”
A exposição apresenta a trajetória do Portal EmRedes, bem como a história dos museus
e as transformações e impactos a partir da modernidade e tecnologia.
“As lentes que revelaram Divinópolis: Luiz Fotógrafo”
A exposição conta a história da fotografia por meio do acervo do Museu da Fotografia
de Divinópolis, bem como a trajetória do Luiz Fotógrafo.

“50 anos de maio de 68: do reflexo nos olhos às marcas na pele”
Leitura e apropriações de movimentos/eventos políticos ou culturais historicamente
relevantes em âmbito regional, nacional ou internacional, a partir dos movimentos no
mundo e Brasil de maio de 1968.
“Olhos dágua”
Exposição informativa e interativa que aborda a preservação das nascentes por meio de
recursos audiovisuais e aplicativos.
“Aves dos Campus”
Exposição fotográfica da ornitofauna da UEMG Divinópolis. As fotos terão legendas
com “QR code” que permite o acesso à informações sobre a biologia e o canto de cada
espécie.

14/05/2018 a 18/05/2018 – 9h às 17h
“Museus em conexões”
O Museu GTO e o Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho realizam
exposição conjunta sobre a obra de Geraldo Teles Oliveira.
Local: Museu GTO. Rua Rubi, nº 283, Niterói, Divinópolis.

