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RESUMO DA PROGRAMAÇÃO

21 de setembro (segunda-feira) 

Durante toda a semana – Exposição virtual

Devoções do Seridó

Acesso: museudoseridoufrn.wixsite.com/exposicao

14h30-16h30 – Capacitação

EDUCAÇÃO MUSEAL - Módulo 1: Museus, Memória e Educação

Átila Tolentino (Rede de Educadores em Museus)

Acesso: Google Meet (link para inscritos)

22 de setembro (terça-feira) 

09h00-10h00 – Palestra

O Educativo do Museu da Pessoa e a utilização  
de tecnologias digitais e sociais para a aprendizagem

Sônia London (Museu da Pessoa)

Acesso: youtube.com/c/mccufrn - facebook.com/mccufrn -  
youtube.com/c/MuseudoSeridóUFRN

23 de setembro (quarta-feira)

14h30-16h30 – Capacitação

EDUCAÇÃO MUSEAL - Módulo 1: Museus, Memória e Educação

Átila Tolentino (Rede de Educadores em Museus)

http://museudoseridoufrn.wixsite.com/exposicao 
http://www.youtube.com/c/mccufrn
http://www.facebook.com/mccufrn
http://youtube.com/c/MuseudoSeridóUFRN 
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Acesso: Google Meet (link para inscritos)

24 de setembro (quinta-feira)

14h30-16h30 – Mini-curso

Educação Museal, escola e cidade 

Moysés Siqueira (Museu Câmara Cascudo/UFRN)

Acesso: Google Meet (link para inscritos)

25 de setembro (sexta-feira)

17h00-18h30 – Bate-papo virtual

Ocupamos a rede: experiências do  
Museu do Seridó e do Memorial Quixabeira 

Conceição Guilherme (Museu do Seridó), Rafaela Santos (Museu 
Histórico de São Vicente/RN), Raimundo Melo (Pontos de Memória do 
RN)

Acesso: youtube.com/c/mccufrn - facebook.com/mccufrn -  
youtube.com/c/MuseudoSeridóUFRN

26 de setembro (sábado)

17h00-18h30 – Bate-papo virtual

Mídias digitais: divulga museus e conecta pessoas

Adson Pinheiro (@adson_pinheirocultura), Tatiana Coelho  
(@quantosmuseus), Vanessa Spinosa (Museu do Seridó/UFRN)

Acesso: youtube.com/c/mccufrn - facebook.com/mccufrn -  
youtube.com/c/MuseudoSeridóUFRN

27 de setembro (domingo)

17h00 – Abertura de exposição virtual

Singular Plural. 60 Anos do Museu Câmara Cascudo

Acesso: www.mcc.ufrn.br

http://www.youtube.com/c/mccufrn
http://www.facebook.com/mccufrn
http://youtube.com/c/MuseudoSeridóUFRN 
http://www.youtube.com/c/mccufrn
http://www.facebook.com/mccufrn
http://youtube.com/c/MuseudoSeridóUFRN 
http://www.mcc.ufrn.br 
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Em sua 14ª edição, a PRIMAVERA DOS MUSEUS, grande evento anual 
organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e realizado 
por instituições de todo o país, traz o tema “Mundo digital: museus 
em transformação”. O objetivo, evidentemente, é estimular a discus-
são e a prática de atividades virtuais, acessíveis pela Internet, enquan-
to a maioria dos museus continua de portas fechadas.

Abraçando a proposta e aderindo a um movimento que é mundial, o 
Museu Câmara Cascudo e o Museu do Seridó, unidades da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), se juntaram para rea-
lizar uma só programação, completamente remota. São exposições, 
palestra, cursos e bate-papos transmitidos pelos canais virtuais dos 
dois museus ou realizados em uma plataforma de videoconferência.

A transformação atual dos museus da UFRN vai, no entanto, bem 
além da adoção do formato digital. 

Desde a década passada, o Museu Câmara Cascudo vem re-
formando suas instalações, atualizando sua infraestrutura, 
recebendo novos profissionais, criando novos instrumen-
tos de gestão e atualizando sua programação, de maneira  
a confirmar sua vocação como importante espaço de en-

sino e pesquisa, mas também para afirmar-se, cada vez mais, como 
um espaço aberto à sociedade, onde diferentes públicos têm acesso  
a ciência, cultura e arte. Assim, no momento em que completa 60 anos,  
o MCC se impõe como o museu de referência no RN.

O Museu do Seridó, por sua vez, após um longo período de inativi-
dade, começou a se reestruturar internamente e a realizar diferentes 
atividades abertas ao público, animando novamente o belo casarão 
em que está instalado, construído no século XIX para sediar o Antigo 
Senado da Câmara e a Cadeia Pública da Vila do Príncipe, hoje Caicó. 
Com um precioso acervo e diversos projetos em andamento, o MDS 
assume novamente seu papel como importante centro de preserva-
ção, estudo e divulgação da cultura seridoense.

São esses dois museus da UFRN, em transformação, que se juntam 
hoje para celebrar a primavera e reforçar a mensagem de renovação 
instríseca a esta estação e tão necessária nos tempos em que vive-
mos. Boa Primavera dos Museus para todos nós!

Everardo Ramos  
Diretor do Museu Câmara Cascudo da UFRN

Vanessa Spinosa 
Diretora do Museu do Seridó da UFRN



Museu do Seridó da UFRN

Museu Câmara Cascudo da UFRN
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DETALHES DA PROGRAMAÇÃO

Capacitação
EDUCAÇÃO MUSEAL (4 módulos)

Módulo 1:  Museus, Memória e Educação

Ministrante:  Átila Tolentino (Rede de Educadores em Museus/PB)

Nesse módulo serão explorados aspectos conceituais sobre patrimônio 
e museus, estendendo-se a reflexão ao campo da cultura, memória e 
identidade. Também serão abordados fundamentos, princípios, práticas  
e discussões relacionadas à educação patrimonial e suas interfaces com  
a educação museal.

21 e 23 de setembro

14h30-16h30 

(+ 2h de atividades, totalizando 6h)

Com certificado

Vagas: 50 (inscrições obrigatórias em www.sigaa.ufrn.br - Extensão > 
Eventos)

Realização pelo Google Meet (link fornecido aos inscritos)

 

 

http://www.sigaa.ufrn.br


AT

Palestra
O Educativo do Museu da Pessoa e a utilização  
de tecnologias digitais e sociais para a aprendizagem

Palestrante:  Sônia London (Museu da Pessoa)

A palestra terá como foco a Tecnologia Social da Memória desenvolvida 
pelo Museu da Pessoa, um museu digital e colaborativo. Serão 
apresentados conceitos, diretrizes e exemplos de projetos que fazem uso 
das tecnologias digitais na formação de pessoas, grupos e organizações 
para realizarem seus projetos de memória.

22 de setembro

09h00-10h00

Com certificado

Acesso: www.youtube.com/c/mccufrn - www.facebook.com/mccufrn -  
youtube.com/c/MuseudoSeridóUFRN

Mini-curso
Educação Museal, escola e cidade 

Ministrante: Moysés Siqueira (Museu Câmara Cascudo/UFRN)

O mini-curso abordará questões conceituais da relação museu, escola e 
cidade. Serão feitas proposições para elaboração de programas, projetos e 
ações educativas para museus e a salvaguarda das referências culturais na 
cidade.

24 de setembro

14h30-16h30 

Com certificado

Vagas: 50 (inscrições obrigatórias em www.sigaa.ufrn.br - Extensão > 
Eventos)

Realização pelo Google Meet (link fornecido aos inscritos)

dosmuseus
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http://www.youtube.com/c/mccufrn
http://www.facebook.com/mccufrn
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http://www.sigaa.ufrn.br 
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Bate-papo virtual
Ocupamos a rede: experiências do Museu  
do Seridó e do Memorial Quixabeira 

Participantes: Conceição Guilherme (Museu do Seridó)  
e Rafaela Santos (Museu Histórico de São Vicente/RN), com 
mediação de Raimundo Melo (Pontos de Memória do RN)

Instituições museais potiguares dividem experiências realizadas 
em ambientes virtuais, no âmbito do contexto de isolamento social 
provocado pela pandemia de Covid-19.  

25 de setembro

17h00-18h30

Acesso: www.youtube.com/c/mccufrn - www.facebook.com/mccufrn - 
 youtube.com/c/MuseudoSeridóUFRN

Bate-papo virtual
Mídias digitais: divulga museus e conecta pessoas

Participantes: Adson Pinheiro (@adson_pinheirocultura)  
e Tatiana Coelho (@quantosmuseus), com mediação  
de Vanessa Spinosa (Museu do Seridó/UFRN)

A conversa vai girar em torno das experiências de dois importantes 
divulgadores de temas ligados à museologia, educação e patrimônio 
em redes sociais.

26 de setembro

17h00-18h30

Acesso: www.youtube.com/c/mccufrn - www.facebook.com/mccufrn -  
youtube.com/c/MuseudoSeridóUFRN
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Exposição virtual

Devoções do Seridó

Todo ano, em julho, milhares de devotos participam 
dos festejos da Festa de Sant’Ana em Caicó, um dos 
mais importantes eventos religiosos do Rio Grande  
do Norte, considerada Patrimônio Cultural Estadual 
pelo IPHAN. Em 2020, no entanto, em razão da 
pandemia de Covid-19, os festejos presenciais foram 
cancelados e substituídos por ações virtuais.

A exposição virtual “Devoções do Seridó” nasceu desse contexto. 
Composta por esculturas do acervo de arte sacra do Museu do 
Seridó da UFRN representando a Santa Família (Sant’Ana, Nossa 
Senhora e o Menino Jesus), evoca a devoção que mobiliza diferentes 
gerações de seridoenses.

A exposição marca uma nova etapa na história do Museu do Seridó, 
quebrando um jejum de vários anos sem exposição e abrindo  
novas perspectivas, especialmente pelas possibilidades dos  
formatos digitais.

Curadoria: Conceição Guilherme e Tiago Tavares

Produção: Gildo Santos e Nathália Freitas

Fotografia: Jefferson Dutra 

Programa educativo: Gabriela Bon e Laíse Figueiredo
Projeto gráfico e produção digital: Gabriela Bon

Por tempo indeterminado

Acesso: museudoseridoufrn.wixsite.com/exposicao
Título: Santana Mestra

Autor: Desconhecido

dosmuseus
PRIMAVERA
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Exposição virtual

Singular Plural – 60 anos do Museu Câmara Cascudo

Em 1960, pela necessidade de se 
desenvolver a ciência em solo potiguar, 
nasceu o Instituto de Antropologia, 
primeiro centro de pesquisas da recém-
criada Universidade do Rio Grande do 

Norte, responsável por pesquisas pioneiras no estado, em várias 
áreas de conhecimento.

Em 1974, no âmbito de uma reforma universitária, o IA tornou-se 
o Museu Câmara Cascudo, continuando como espaço de ensino 
e pesquisa para a UFRN, mas também afirmando-se como lugar 
de descoberta e aprendizado para a sociedade, onde visitantes de 
todas as idades têm acesso ao conhecimento de maneira dinâmica, 
prazerosa e lúdica.

Com essa exposição, a primeira concebida, produzida, montada  
e apresentada de forma exclusivamente virtual, o MCC dá um novo 
passo, abraçando firmemente a tecnologia para inaugurar uma  
nova etapa em uma trajetória já longa e de muito futuro.

Curadoria: Everardo Ramos, Iracema Miranda, Claude Aguilar, 
Gildo Santos, Jailma Medeiros, Jacqueline Souza, Cirlene Maciel, 
Étore Medeiros, Wagner França, Moysés Siqueira

Criação digital: Rodrigo Born 

Design: Ana Paula Resende

Audiovisual: Erick Ribeiro e Ayrthon Medeiros

Arte: Marcos Guerra

Programa educativo: Cristiana Lins

Abertura

27 de setembro

17h00

Acesso: www.mcc.ufrn.br

Acima, vista aérea do Museu Câmara 
Cascudo com fachada original, abaixo 

fachada atual. 
ARQUIVOS MCC

http://www.mcc.ufrn.br
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CONTATOS

Assessoria de Comunicação do Museu Câmara Cascudo

assessoriamccufrn@gmail.com

Museu do Seridó

museudoserido.ufrn@gmail.com dosmuseus
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