
 
 

 
Organização dos Estados Ibero-americanos  

Para a Educação, a Ciência e a Cultura 

   

TERMO DE REFERÊNCIA DE CONSULTORES POR PRODUTOS 

OEI-BRA-08/007 – Projeto OEI “Desenvolvimento institucional e técnico- operacional 

para a ampliação e consolidação de projetos relacionados à memória social no Brasil.” 

 

Consultor de Museologia  

   

1. Justificativa 

   
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, por meio do Instituto 

Brasileiro de Museus e em parceria com a OEI, implementa o Projeto “Desenvolvimento 

Institucional e Técnico-operacional para ampliação e consolidação de projetos 

relacionados à memória social no Brasil”, cujo objetivo é atualizar e aperfeiçoar 

instrumentos gerenciais e técnico-operacionais voltados para a ampliação e consolidação 

das estruturas de apoio cognitivo e metodológico relativos ao campo museal para as 

comunidades que atuam com memória social no Brasil.     

Um dos eixos do Projeto Ponto de Memória está fundamentado no conceito de 

‘inventariado participativo’ e no desenvolvimento de metodologia específica a ser 

disponibilizado para os Pontos de Memória. Na realidade, o processo de implantação do 

‘inventariado participativo’ cria as bases para que a comunidade possa conceber o Ponto 

de Memória específico para aquela localidade.    

Sendo assim, faz-se necessária a contratação de um consultor de museologia para atuar 

conjuntamente com a instituição que desenvolverá o inventariado participativo nos 

Pontos de Memória. Será função do consultor de museologia elaborar metodologia de 



‘inventariado participativo’ para ser implementada pelos Pontos de Memória, bem como 

acompanhar as atividades de inventariado participativo, em interface entre os diversos 

profissionais envolvidos no Projeto. Nesse caso, o profissional irá atuar nos Pontos de 

Memória com ações de sistematização das dificuldades ou mesmo das inovações 

ocorridas em cada Ponto de Memória no processo de implantação do ‘inventariado 

participativo’.    

Caberá a esse consultor subsidiar o trabalho da empresa que desenvolverá o inventário 

participativo também no que diz respeito à formação dos agentes de memória locais nas 

áreas dos conhecimentos museológicos e museográficos que contribuam para capacitar 

a comunidade em seu trabalho de implantação do Ponto de Memória.       

2. Enquadramento no PRODOC 

  
2.1. Objetivo Geral - atualizar e aperfeiçoar instrumentos gerenciais e técnico-

operacionais para ampliar e consolidar as estruturas de apoio cognitivo e metodológico 

relativo ao campo museal para as comunidades que atuam com memória social no Brasil. 

  

2.2. Objetivo Específico – Capacitar agentes de memória e membros da comunidade em 

desenvolvimento e gestão de projetos nas áreas museológicas e museográficas para o 

aperfeiçoamento da implantação e da manutenção de Pontos de Memória.    

2.2.1. Resultado – Processos comunitários definidos e formulados para o monitoramento 

das ações de instalação e de manutenção de Pontos de Memória.    

2.2.2. Atividade - Desenvolver mecanismos para articular a comunidade com os processos 

de monitoramento das ações de instalação e manutenção dos Pontos de Memória.    

2.3. Objetivo Específico – Aplicar, de forma experimental, os processos e instrumentos de 

planejamento, avaliação e apoio à instalação e manutenção de Pontos de Memória, bem 

como difundir experiências em memória social no Brasil.    

Resultado – Metodologias e instrumentos de planejamento, avaliação e apoio aplicados, 

em amostra de comunidades, para elaboração de projetos de instalação e manutenção de 

Pontos de Memória nas áreas de museológica e museográfica.  

2.2.2 Atividade - Conceber estruturas de apoio ao planejamento, avaliação e assistência 

técnica às comunidades na instalação e manutenção de Pontos de Memória.    

3. Finalidade da contratação    

Contratação de um consultor para desenvolver metodologia de ‘inventariado 

participativo’ e acompanhar a sua aplicação nos Pontos de Memória com vistas a 

identificar os pontos fortes e fracos dessa metodologia. O consultor também deverá 

auxiliar na formação dos agentes de memória locais nas áreas dos conhecimentos 



museológicos e museográficos que contribuam para capacitar a comunidade em seu 

trabalho de implantação do Ponto de Memória.   

4. Requisitos mínimos de qualificação:    

Curso Superior completo em museologia com pós-graduação em áreas relacionadas à  

Memória Social ou afins. Experiência de no mínimo 2 anos de atuação pedagógica-

museológica, especialmente em projetos voltados para preservação e gestão 

patrimonial, envolvendo a participação da comunidade local.    

5. Produtos Esperados:  

1- Proposta Metodológica: Roteiro para o ‘mapeamento’ do inventário 

participativo a ser implantado nas comunidades onde estão sendo implantados 

os Pontos de Memória. 

2- Documento de Revisão Crítica da proposta elaborada por cada um dos Pontos de 

Memória do processo de ‘inventariado participativo’: Correções de Rumo. 

3- Relatório de Acompanhamento do processo de aplicação do inventariado participativo 

nas 12 comunidades, identificando os pontos fortes e fracos, incluindo a proposta de 

produto de difusão a ser desenvolvido pelos 12 Pontos de Memória, a partir do 

processo de inventário participativo. 

4- Relatório de Acompanhamento do processo de concepção, produção e montagem da 

exposição dos Pontos de Memória no Encontro Teia da Memória em dezembro de 

2010. 

5- Documento com a sistematização dos pontos fortes e fracos da metodologia do 

inventariado participativo e propostas de modificações à referida metodologia. 

6- Metodologia consolidada do Inventariado Participativo e considerações conceituais 

sobre Inventariado Participativo em Pontos de Memória. 

   

6. Quadro de Produtos:  

Produto/ Atividade  Data  Valor  

Proposta Metodológica: Roteiro para o ‘mapeamento’ do inventário 

participativo a ser implantado nas comunidades onde estão sendo 

implantados os Pontos de Memória.  

02/08/2010 R$ 

7.000,00  

Documento de Revisão Crítica da proposta elaborada por cada um 

dos Pontos de Memória do processo de ‘inventariado participativo’: 

Correções de Rumo.  

04/10/2010 R$ 

5.500,00  

Relatório de Acompanhamento do processo de aplicação do 

inventariado participativo nas 12 comunidades, identificando os 

pontos fortes e fracos, incluindo a proposta de produto de difusão a 

ser desenvolvido pelos 12 Pontos de Memória, a partir do processo de 

15/12/2010 R$ 

13.000,00  



inventário participativo.  

Relatório de Acompanhamento do processo de concepção, produção 

e montagem da exposição dos Pontos de Memória no Encontro Teia 

da Memória em dezembro de 2010.  

28/02/2011 R$5.500,00  

Documento com a sistematização dos pontos fortes e fracos da 

metodologia do inventariado participativo e propostas de 

modificações à referida metodologia.  

27/04/2011 R$ 

6.500,00  

Metodologia consolidada do Inventariado Participativo e 

considerações conceituais sobre Inventariado Participativo em Pontos 

de Memória.  

04/07/2011 R$ 

18.000,00  

Total:     R$ 

55.500,00  

   

7. Vigência do contrato: 01 ano.  

8. Nº de vagas: 1 vaga.  

9. Valor do contrato: R$ 55.500,00.  

   


