ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE.
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA
SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS – SEM/SC
Avenida Irineu Bornhausen, 5600 – CEP: 88025.202 – Agronômica – Florianópolis – SC
Fone: (48) 3664-2605 | 3664-2606 E-mail: semsc@fcc.sc.gov.br

5º FÓRUM CATARINENSE DE MUSEUS
CHAMADA DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
A Fundação Catarinense de Cultura (FCC), por meio do Sistema Estadual de Museus
(SEM/SC), abre chamada pública para o envio de trabalhos a serem apresentados
durante o 5º Fórum de Museus de Santa Catarina, que ocorrerá na cidade de Laguna
(SC), entre os dias 15 e 17 de julho de 2019.
O 5º Fórum de Museus de Santa Catarina tem por objetivo refletir, debater e aprovar o
Estatuto de Museus Catarinense, bem como ampliar o diálogo entre os museus
catarinenses, seus profissionais e demais membros da sociedade civil interessados na
área.
1. Dos trabalhos e da modalidade de comunicação:
1.1 Serão selecionados até 10 (dez) trabalhos para apresentação oral, independente da
temática do projeto desenvolvido nos últimos cinco anos;
1.2 Serão selecionados apenas trabalhos e pesquisas oriundos de profissionais atuantes
em museus, aderidos ao SEM/SC, e que tenham essas instituições como beneficiárias
dos resultados do projeto.
2. Das inscrições:
2.1 Para inscrever o trabalho o(s) autor(es) deverá(ão) enviar ficha de inscrição (anexo I),
carta de anuência da instituição museológica preenchida, juntamente com o resumo
expandido (anexo II) do seu trabalho conforme especificações do item 3, para o e-mail
forumdemuseus@fcc.sc.gov.br, indicando no assunto do e-mail “Relatos de
Experiência”;
2.2 As inscrições serão através do email acima, gratuitas e estarão abertas do dia 8 de
fevereiro até 31 de março de 2019;
2.3 Não serão aceitos trabalhos fora do prazo e das normas propostas.
2.4 A lista dos trabalhos aprovados será divulgada até o dia 12 de abril de 2019 no site da
FCC http://www.cultura.sc.gov.br
3. Da estrutura do resumo expandido:
3.1 O resumo expandido deverá ter no máximo uma lauda em A4;
3.2. As referências bibliográficas poderão estar em lauda específica, seguindo as normas
da ABNT;
3.3. A fonte utilizada deverá ser Arial, tamanho 12, espaçamento entre linha simples;
3.4. As margens superior, inferior, esquerda e direita deverão ser de 2,5 cm;
3.5. O texto deverá estar no formato justificado;
3.6. O título deverá estar em negrito, letras maiúsculas, centralizado e com no máximo 60
(sessenta) caracteres, incluindo os espaços;
3.7. No resumo deverão constar, obrigatoriamente, o objeto, os objetivos, público alvo, a
metodologia e os resultados do trabalho/experiência;
3.8. Não serão permitidas imagens no resumo expandido.
3.9. Os resumos que não atenderem as especificações indicadas estarão
desclassificados.
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4. Da seleção dos trabalhos:
4.1. A Comissão de Seleção para avaliação dos trabalhos será composta por 3 (três)
membros, sendo um membro da equipe técnica da FCC e dois membros externos de
notório saber na área de Museologia.
4.3. Os critérios utilizados pela Comissão de Seleção serão:
4.3.1 Resultados do trabalho/experiência (0-3 pontos);
4.3.2 Consistência e relevância da proposta (0-3 pontos);
4.3.3 Inovação e criatividade da proposta (0-2 pontos);
4.3.4 Clareza (0-2 pontos);
4.3. Em caso de empate será selecionado o trabalho com maior pontuação no item 4.3.1.
5. Da apresentação dos trabalhos selecionados
5.1.O(s) autor(es) dos trabalhos selecionados deverão desenvolver apresentações digitais
com o seguinte padrão:
5.1.1 Apresentação em PowerPoint (arquivo com extensão .ppt ou .pptx);
5.1.2 Apresentação contendo até 10 (dez) slides, com texto e imagens;
5.1.3 As imagens presentes no slide deverão ter identificação de autoria;
5.1.4 A fonte utilizada deverá ser Arial, com tamanho mínimo 14;
5.1.5 O design da apresentação é livre, devendo priorizar a identificação da identidade
visual da instituição. A apresentação deve ser sintética, clara nos seus objetivos e com
boa legibilidade visual. Atenção à quantidade de texto, imagens, bem como o tamanho
e cor das fontes utilizadas (preferencialmente fundo branco e fonte na cor preta).
5.2. Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados em dia e hora marcados,
divulgadas oportunamente por meio do site da FCC e constantes no material
promocional da programação do 5º Fórum de Museus de Santa Catarina;
5.3. Cada trabalho aprovado poderá ser apresentado por, no máximo, 2 (duas) pessoas.
5.4. A apresentação dos trabalhos será coordenada por um mediador indicado pela
comissão de organização do 5º Fórum Catarinense de Museus;
5.5. Cada apresentação terá o tempo máximo de 15 (quinze) minutos para exposição oral;
5.6. Ao final de cada bloco o mediador poderá fazer questionamentos e considerações
sobre os trabalhos apresentados;
5.7. É obrigatória, aos trabalhos aprovados, a elaboração de apresentação (slides) para
apoio na exposição oral. Essas apresentações deverão ser enviadas em arquivo com
extensão em ppt, até o dia 30 de junho de 2019 para o e-mail
forumdemuseus@fcc.sc.gov.br.
6. Cronograma
Etapa
Publicação do edital
Inscrições (envio de ficha de inscrição e resumo)
Resultado dos trabalhos aprovados
Envio das apresentações para organização

Prazos
08/02/2019
08/02 até 31/03/2019
12/04/2019
30/06/2019

7 Dúvidas ou informações complementares
7.1 Os questionamentos para esclarecimentos deverão ser direcionados para o e-mail
forumdemuseus@fcc.sc.gov.br.
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO
COMUNICAÇÕES DOS MUSEUS
5º FÓRUM CATARINENSE DE MUSEUS

Nº:_____________________
Nome completo do(s) autor(es):

Para preenchimento da FCC

Formação do(s) autor(es):

Título do trabalho:

Instituição:

Endereço:

Cidade:

CEP:

Fone:

E-mail:
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ANEXO II - RESUMO EXPANDIDO
Nº:_____________________
Título: até 60 caracteres incluindo os espaços

Para preenchimento da FCC

Resumo: Incluir o resumo com objeto, objetivos, metodologia e resultados da
pesquisa/experiência/trabalho em até uma lauda. A fonte utilizada deverá ser Arial,
tamanho 12, espaçamento entre linha simples.
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