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O Observatório de Museus e Centros Culturais (OMCC) é uma tecnologia de 
gestão e construção de informações e conhecimento sobre museus e suas 
relações com a sociedade, desenvolvida em parceria entre instituições de 
pesquisa e de gestão pública. Propõe um programa de serviços e pesquisa 
voltado para a ampliação da reflexão sobre os museus, visando subsidiar políticas 
públicas além de apoiar a gestão das instituições museais. Realiza pesquisas, 
constrói e alimenta bases de dados, promove formação e capacitação e produz 
ações de divulgação de seus produtos para pesquisadores, profissionais do 
campo museal e áreas afins, para gestores e formuladores de políticas públicas 
setoriais e para a sociedade em geral. 
 
 
CAPÍTULO 1 – DA CONSTITUIÇÃO 
 
 
1.1 – Da Declaração de Propósito  
 

1.1.1 – Prover a sociedade, profissionais do campo museal, formuladores de 
políticas e gestores públicos, com informações e análises sobre os museus e sua 
inserção na cultura, seu funcionamento e sua contribuição para o desenvolvimento 
social e econômico.  
 
 
1.2 - Dos Objetivos 
 

1.2.1 – Contribuir para a produção de conhecimento sobre o campo museal; 
 

1.2.2 – Realizar e estimular a produção periódica de dados sobre os museus e 
centros culturais; 
 

1.2.3 – Mapear e divulgar conhecimentos, práticas, abordagens teóricas e 
metodológicas variadas sobre a realidade dos museus e centros culturais; 

 
1.2.4 – Contribuir para a ampliação do debate e da reflexão sobre o papel dos 

museus e centros culturais na sociedade.  
 

1.3 -  Dos Integrantes 
 

1.3.1 – O Observatório de Museus e Centros Culturais é constituído por 
pessoas físicas e jurídicas de natureza pública ou privada, de caráter cultural, 
científico, educacional ou social. 
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1.3.2 – As instituições interessadas em participar do OMCC deverão estar de 
acordo com a Declaração de Propósito e Objetivos e preencher o Termo de 
Adesão. 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 – DA ESTRUTURA 
 
 
2.1 – Conselho Deliberativo (CD) 

 
Constitui instância deliberativa do OMCC, composta por representantes das 
Instituições Mantenedoras com direito a um voto por instituição.  

 
2.1.1 – São atribuições do Conselho Deliberativo: 
 

a) Avaliar e validar o Plano de Trabalho Anual e o Plano de Ação 
Quadrienal do OMCC; 
b) Propor diferentes atividades para o OMCC;  
c) Indicar o coordenador do OMCC, com mandato de dois anos renovável; 
d) Aprovar a candidatura de novos membros à Coordenação do OMCC; 
e) Instituir o Comitê Técnico-Científico do OMCC; 
f) Instituir o Comitê Consultivo do OMCC. 
 
2.1.2 – Coordenação 
 
Constitui instância executiva do OMCC, composta por profissionais das 
instituições mantenedoras, membros da equipe técnica e colaboradores. 
 
2.1.2.1 – São atribuições da Coordenação 
 
a) Organizar e realizar o Plano de Trabalho Anual e o Plano de Ação 

Quadrienal do OMCC; 
b) Elaborar e validar os protocolos de pesquisa desenvolvidos e/ou 

credenciados pelo OMCC junto ao Conselho Técnico-Científico; 
c) Elaborar e conduzir as diferentes atividades do OMCC;  
d) Garantir o apoio técnico e operacional às atividades do OMCC; 
e) Divulgar os resultados das pesquisas e demais atividades do OMCC. 
f) Disponibilizar os bancos de dados e informações derivadas das 
pesquisas do OMCC, respeitando cláusulas restritivas; 
g) Elaborar o regimento interno do OMCC; 
h) Instituir a equipe técnica do OMCC; 
i) Indicar, ao Conselho Deliberativo, nomes para os comitês Consultivo e 
Técnico-Científico do OMCC. 
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2.1.3 – Coordenador 
 
Responsável pela gestão do Observatório de Museus e Centros Culturais, 

escolhido pelo Conselho Deliberativo. 
 
2.1.3.1 – São atribuições do Coordenador 
 
a) Orientar e organizar os trabalhos da Coordenação; 
b) Convocar reuniões necessárias ao funcionamento do OMCC; 
c) Validar as ações definidas no âmbito da Coordenação; 
d) Representar o OMCC. 
 

 
2.2 – Comitê Consultivo 
 
Composto por  representantes de diferentes instituições do setor cultural, 
educacional, social, público ou privado e por um representante da Coordenação 
do OMCC.  Seus membros são indicados pela Coordenação e aprovados pelo 
Conselho Deliberativo para mandato de 2 anos renovável. Os membros devem 
participar de pelo menos uma reunião por ano, exercendo função relevante não 
remunerada.  
 
2.2.1 - São atribuições do Comitê Consultivo: 
 
a) Participar da avaliação das ações do OMCC; 
b) Apontar necessidades e demandas que contribuam para o planejamento das 
atividades do OMCC. 
 
2.3 – Comitê Técnico e Científico 
 
Composto por especialistas e pesquisadores das áreas afins ou correlatas às 
temáticas associadas aos propósitos do OMCC e por representantes da 
Coordenação.  Seus membros serão indicados pela Coordenação e aprovados 
pelo Conselho Deliberativo para mandato de 2 anos renovável, exercendo função 
relevante não remunerada.  
 
2.3.1 - São atribuições do Conselho Técnico e Científico: 

 
a) Validar os protocolos de pesquisa desenvolvidos e/ou credenciados pelo 
OMCC;  

b) Validar o credenciamento de pesquisas junto ao OMCC; 
c) Compor o conselho editorial das publicações do OMCC; 
d) Apontar necessidades e demandas que contribuam para o planejamento das 
atividades do OMCC; 
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e) Participar das reuniões convocadas pela Coordenação do OMCC. 
 
2.4 - Equipe Técnica  
 
Composta por profissionais, estudantes e especialistas das áreas afins ou 
correlatas, indicados pela Coordenação e sob sua responsabilidade, para 
desenvolver ações de natureza executiva, remuneradas ou não, referentes às 
pesquisas e atividades do OMCC.   
 
2.4.1 - São atribuições da Equipe Técnica:  
 
a) Participar de reuniões técnicas convocadas pela Coordenação; 
b) Contribuir para o planejamento e a execução das atividades do OMCC. 
 
2.5 – Núcleos do OMCC  
 
Compostos por instituições que compartilham responsabilidades de implantar e 
desenvolver atividades do OMCC em outros Estados ou Municípios brasileiros. 
São frutos de parcerias voltadas para a implantação das pesquisas do OMCC em 
outros estados, cidades, regiões. As instituições que compõem os Núcleos 
deverão indicar um Gerente. 
 
2.5.1 - São atribuições dos Núcleos: 
 

a) Cumprir com as diretrizes do Documento Constitutivo do OMCC; 
b) Indicar o Gerente do Núcleo que será membro da Equipe Técnica do 

OMCC; 
c) Firmar adesão mediante assinatura de termo específico garantindo 

cumprir com suas atribuições no desenvolvimento de protocolos 
compartilhados de pesquisa;  

d) Participar, por meio de representante indicado, de reuniões com a 
Coordenação do OMCC; 

e) Assegurar a efetiva participação dos membros dos Núcleos;  
f) Garantir a discussão sobre trabalhos em curso por meio  de relatórios 
periódicos encaminhados ao Coordenador do OMCC; 
g) Garantir a realização adequada dos procedimentos técnicos propostos 
pela Coordenação;  
h) Enviar para o Coordenador do OMCC questionários das pesquisas e 
demais instrumentos de coleta de dados para tratamento e análise; 
i) Participar da análise dos resultados das pesquisas realizadas em seu 

Núcleo e de atividades de capacitação do quadro técnico das instituições 
associadas;  

j) Buscar financiamento para a realização das pesquisas e demais 
atividades do OMCC em seu Estado ou Município. 
 
2.6 – Instituição Associada 
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Instituição museal que adere ao OMCC como beneficiária dos serviços oferecidos. 
A direção da Instituição Associada designará representante responsável pela 
condução das pesquisas e demais atividades do OMCC na instituição.    
 
2.6.1 - São atribuições da Instituição Associada: 
 

a) Cumprir com as diretrizes do Documento Constitutivo do OMCC; 
b) Designar  representante responsável  junto ao OMCC; 
c) Firmar adesão mediante assinatura de termo específico, garantindo 

cumprir com suas atribuições no desenvolvimento de protocolos 
compartilhados de pesquisa;  

d) Viabilizar infra-estrutura administrativa e operacional para o 
desenvolvimento das atividades inerentes ao OMCC. 

 
2.7 – Colaborador 
 
Profissional de áreas afins ou correlatas às atividades do OMCC que poderá 
contribuir de forma relevante, não remunerada, para o desenvolvimento das ações 
do OMCC.  
 
 
CAPÍTULO 3 – DAS ATIVIDADES  
 
3.1 – Pesquisa  
 
3.1.1 - Elaboração de Protocolos Compartilhados de Pesquisa (PCP) 
 
Resultados esperados: base de dados e séries históricas 
 
3.1.2 Elaboração de Protocolos complementares, quantitativos ou qualitativos 
 
Resultados esperados: reflexão teórico-metodológica de pesquisa, renovação das 
hipóteses de trabalho, avaliação dos objetivos de pesquisa, avaliação dos  
protocolos compartilhados e resposta a questões particulares das instituições 
parceiras. 
 
3.1.3 – Análise de Fontes Diversas 
 
Resultados esperados: Levantamentos e pesquisas a partir de informações 
produzidas por outras instituições de pesquisa que respondam às questões de 
pesquisa previamente colocadas ou que apontem novas investigações.  
 
 
3.2 - Formação e Capacitação  
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3.2.1 – Realização de oficinas e mini-cursos para implantação e acompanhamento 
das pesquisas do OMCC junto aos profissionais responsáveis pela sua condução 
nas Instituições Associadas; 
 
3.2.2 - Promoção de seminários científicos entre pesquisadores e profissionais da 
área para intercâmbio e análise dos resultados das pesquisas, debates teóricos e 
demais contribuições para enriquecer a reflexão sobre museus, centros culturais  
e sua relação com a sociedade.  
 
3.3 - Divulgação e Comunicação 
 
Resultados esperados:  
 
1 - Articulação dos profissionais das áreas afins ou correlatas, disponibilização de 
informações para os interessados, valorização das iniciativas inovadoras para 
promover os museus e os centros culturais e sua relação com a sociedade; 
 
2 - Promoção de intercâmbio de experiências e de trabalhos de pesquisa sobre 
museus e centros culturais já realizados;  
 
3– Acessibilidade aos protocolos de pesquisa e às  bases de dados elaborados 
pelo OMCC; 
 
4 - Informação ampla junto à comunidade de pares e junto à sociedade em geral 
sobre ações do OMCC e resultados das pesquisas realizadas.  
 
 
3.3.1 – Definição de linha editorial, visando a publicação de boletins, livros, 
periódicos, e etc. 
 
3.3.2 – Criação e manutenção do sítio eletrônico do OMCC. 
 
 
CAPÍTULO 4 – DO CUSTEIO 
 
4.1 – As instituições mantenedoras devem compartilhar o custeio para realização 
das atividades previstas no Plano Anual de Trabalho e para o funcionamento do 
OMCC;  
 
4.2 – O Conselho Deliberativo deve criar e buscar mecanismos de custeio para 
garantir o funcionamento do OMCC; 
 
4.3 – As instituições mantenedoras devem buscar uma divisão equânime dos 
custos acordados. 
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CAPÍTULO 5 – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
5.1 – O aporte de recursos para o desenvolvimento das atividades do OMCC, 
custeio e investimento na ampliação de pesquisas pode ser feito por meio de 
pagamento direto de despesas ou  de repasse de recursos; 
 
5.2 – As instituições museais associadas são convidadas a participar de reuniões 
técnicas e demais eventos do OMCC mesmo após o término das pesquisas, 
enquanto desejarem permanecer associadas ao OMCC; 
 
5.3 – São instituições fundadoras do OMCC a partir de 2005:  Museu da Vida, 
departamento da Casa de Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz/Ministério da 
Saúde;  Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio 
Artístico e Histórico Nacional, Ministério da Cultura; Museu de Astronomia e 
Ciências Afins/ Ministério da Ciência e Tecnologia;  e Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/ Ministério do 
Planejamento;  
 
5.4 – Os casos omissos neste documento serão decididos no âmbito do Conselho 
Deliberativo do Observatório de Museus e Centros Culturais. 
 


