
SEMANA NACIONAL DE MUSEUS 2009 

Museus e TurismoMuseus e TurismoMuseus e TurismoMuseus e Turismo    ----    de 18 a 22 de maio    

Museu da Memória e Patrimônio da Unifal-MG e Museu de História Natural e Arqueologia da Unifal-MG 

18 de maio 

Sala de 
Eventos, 
Prédio E 

19:00h – Abertura Solene da Semana (70 vagas) 

19:40h - Palestra “Museus, Patrimônios, Museologia e Turismo: interfaces do 
cotidiano”, com a Museóloga Luciana Menezes de Carvalho; 

20:30h – Apresentação de saxofone. 

19 de maio 

Museu da 
Memória e 
Patrimônio 

9:00h – Palestra “Divulgação Científica em Museus: Um desafio contemporâneo” – 
Museóloga Luciene Pereira da Veiga, do Museu de Astronomia e Ciências Afins (40 vagas); 

10:00h – Palestra “Quando a escola vai ao Museu – experiências e aprendizagens além 
da imaginação” – Museóloga e Professora de Ensino Fundamental Silvilene de Barros Ribeiro 
Morais (40 vagas); 

14:00h – Palestra “Paleontologia Brasileira: temos fósseis no Brasil” com o Museólogo, 
Biólogo e Mestre em Geologia Diogo Jorge de Melo; 15:00h a 17:00h – Oficina de Origami 
“Dobrando e desdobrando a Paleontologia”, com Diogo Jorge de Melo e com o Professor e 
Arte-Educador Vinícius de Morais Monção. Serão realizadas dobraduras de animais extintos como 
dinossauros, mamíferos e invertebrados, junto com um bate-papo sobre a história da vida na 
Terra (30 vagas). 

20 de maio 

Museu da 
Memória e 
Patrimônio; 
CineArt Café 
Alfenas 

9:00h a 11:00h – “Nos bastidores dos museus” – visitas orientadas aos espaços abertos e 
não abertos ao público, com o enfoque nas atividades existentes em um museu - Museu de 
História Natural e Arqueologia: Conheça o acervo; Processos de higienização e acondicionamento 
do acervo (30 vagas); 

15:30h a 18:00h – “CineMuseu: Diálogos sobre a Vida”, com o filme “Uma Noite no 
Museu”. Esta exibição acontecerá em parceria com o CineArt Café Alfenas, em sua sala de 
exibição de filmes. Em seguida haverá um bate-papo com a museóloga Luciana M. de Carvalho 
sobre como as coisas “ganham vida” em um Museu (165 vagas). 

 

21 de maio 

Museu da 
Memória e 
Patrimônio 

9:00h a 11:00h – “Nos bastidores dos museus” – visitas orientadas aos espaços abertos e 
não abertos ao público, com o enfoque nas atividades existentes em um museu – Museu da 
Memória e Patrimônio: Conheça o acervo; Processos de higienização e acondicionamento do 
acervo (30 vagas); 

14:00h a 17:00h – Oficina “Desenhos Paleontológicos” – o participante aprenderá técnicas de 
desenho a partir do acervo do Museu de História Natural e Arqueologia da Unifal-MG. A oficina 
será ministrada pelo Técnico Administrativo em Educação e Graduando em Ciências Biológicas 
Eduardo de Almeida Rodrigues (30 vagas). 

 

22 de maio 

Museu da 
Memória e 
Patrimônio 

 

 

 

9:00h a 11:00h – “Nos bastidores dos museus” – visitas orientadas aos espaços abertos e 
não abertos ao público, com o enfoque nas atividades existentes em um museu – Saiba como foi 
montada a exposição do Museu da Memória e Patrimônio e como será montada a exposição do 
Museu de História Natural e Arqueologia (30 vagas); 

14:00h a 17:00h – “Novos olhares sobre Patrimônios e Turismo na cidade de Alfenas” – 
Visita aos pontos turísticos e patrimoniais da cidade de Alfenas, com orientação do Arquiteto 
Clésio Barbosa Lemos Junior (30 vagas). 

 
 
 


