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Nesta terceira edição do Simpósio Internacional de Pesquisa em Museologia, 

pretendemos debater o papel dos museus no mundo contemporâneo. Trata-se de uma 

realidade muito complexa, envolvendo, não só culturas e fluxos migratórios, que até pouco 

tempo não tinham um lugar no conceito de museu em sua acepção tradicional, mas também, e

de maneira significativa, a experiência com o mundo virtual, das novas mídias digitais. Além 

disso, temos assistido a um boom de construção de novos museus em territórios antes jamais 

imaginados, e ao crescimento exponencial do público dos museus – com a inserção dos 

museus na esfera da indústria cultural e do turismo. Os museus parecem estar lidando com ao 
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menos quatro camadas de demandas: devem educar, sobretudo a partir de seu envolvimento 

com a comunidade local; devem promover a alteridade e discutir temas da contemporaneidade

numa plataforma global; devem adaptar-se às demandas da gestão dentro da escala da 

indústria cultural; e ainda devem preservar a cultura material para a longa duração. 

A  partir  dessas  questões,  interessam-nos  pesquisas  desenvolvidas  dentro  dos  seguintes

tópicos: 

 Formação de acervos nas diversas áreas de conhecimento

 Curadoria em museus

 Ação educativa em museus

 Planejamento museológico

 Pesquisa interdisciplinar em museus

 História dos museus e da museologia

 Museus e sociedade

 Museus e o processo de globalização

Submissão de propostas:

As propostas (500 palavras) podem ser enviadas ao comitê de seleção em uma das seguintes 

línguas: português, espanhol ou inglês. 

FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO

A ficha de inscrição com a proposta deve ser enviada para:

3sinpem@gmail.com  

Prazo para submissão de propostas: 30 de março de 2017. 

Publicação dos resultados da seleção: 10 de maio de 2017. 
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