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OFICINAS DE BOAS PRÁTICAS NO CIRCUITO LIBERDADE  
ENCONTRO ESTADUAL DE MUSEUS 2018 - SUMAV 

 
1) Acessibilidade e inclusão em espaços culturais: o que queremos, como queremos e 

quando queremos? 
Responsáveis:  
Luciana Cajado – Arquiteta urbanista e Coordenadora de Patrimônio do Circuito Liberdade 
Ementa:  
Apresentação de conceitos básicos sobre acessibilidade e inclusão de públicos não usuais em 
espaços culturais. Do diagnóstico à implementação de boas práticas: identificação de público 
e “não público”; barreiras e caracterização do espaço; objetivos, desafios e oportunidades; 
elaboração de plano de ações de curto, médio e longo prazos; métodos de avaliação periódica. 
 
2) Programação e Comunicação em Rede 
Responsáveis:  
Clarissa Menicucci – Jornalista, gestora pública e Coordenadora de Comunicação do Circuito Liberdade 
Sandra Nascimento – Jornalista e Assessora de Imprensa e Mídias Digitais do Circuito Liberdade 
Maíra Freire – Museóloga e Coordenadora de Programação do Circuito Liberdade 
Ementa:  
A programação e a comunicação como ferramentas para melhorar a divulgação e a 
visibilidade dos museus e a articulação destes espaços com seu entorno, analisando como a 
criação de conteúdos adequados é capaz de ampliar e fidelizar o público das instituições, 
propiciando também novas parcerias e o desenvolvimento de ações em rede. 
 
3) Pesquisa de Público e Qualificação do Atendimento 
Responsáveis:  
Vinícius Senra – Integrante da equipe de Assessoria de Projetos do Circuito Liberdade 
Ementa:  
Prototipação da metodologia da Pesquisa de Público do Circuito Liberdade realizada desde 
2016, e apresentação dos resultados, passando por outros indicadores de atendimento, como a 
coleta de dados de visitação e pelo Projeto de Qualificação para Atendimento ao Visitante. 
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4) Educação em Museus: Infância e Memória 
Responsáveis:  
Mabel de Melo Faleiro – Coordenadora do Educativo do MMGV, formada em Psicologia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 1984, atua na área de educação e cultura, 
desenvolvendo assessorias, consultorias e coordenação junto a instituições públicas e 
privadas. 
Ementa:  
A proposta consiste em apresentar, de forma teórica e prática, o trabalho realizado com 
crianças da primeira infância pelo Educativo do MMGV. 
 
 
 


