PERGUNTAS FREQUENTES - MUSEU AFRO BRASIL
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
Visitas e materiais educativos
1.

Estão ocorrendo visitas presenciais com acompanhamento de

educadores (as) do Museu Afro Brasil?
R.: Não estão ocorrendo visitas presenciais com educadores (as) até o presente
momento, em razão da pandemia de COVID-19. As visitas estão ocorrendo
virtualmente, com agendamento prévio. Informações sobre os horários e
procedimentos para agendamento de visita virtual CLIQUE AQUI.
2.

O Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil oferece algum conteúdo

online?
R.: O conteúdo online do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil pode ser
encontrado no site do Museu:
Links:
•

Revista Educativa #Educamab CLIQUE AQUI.

•

Roteiros de visita CLIQUE AQUI.

Além disso, há uma série de campanhas desenvolvidas pelo Núcleo nas nossas
redes sociais (Instagram e Facebook).
O Canal do Youtube do Museu Afro Brasil disponibiliza igualmente uma
variedade de registros online de atividades e materiais destinados a crianças,
adolescentes e adultos, como visitas virtuais, oficinas, contação de histórias,
além de cursos, palestras e seminários.
3.

O Museu Afro Brasil realiza visitas virtuais?

R.: Sim.

3.1. Há algum custo?
R.: A visita virtual oferecida pelo Museu Afro Brasil é gratuita.
3.2. É necessário agendamento prévio?
R.: O

agendamento

é

realizado

por

meio

do

e-

mail: agendamento@museuafrobrasil.org.br.
3.3. Qual o público-alvo das visitas?
R.: Escolas e grupos a partir de 10 pessoas. A faixa-etária dos visitantes
é a partir de 10 anos.
3.4. Qual

o

meio

para

assistir

as

visitas

virtuais?

R.: Por meio da plataforma Zoom. O link é disponibilizado com, no
máximo, uma hora de antecedência.
3.5. Meu grupo pode utilizar outro meio para acessar a visita virtual?
R.: É possível. No entanto, é necessário informar previamente por qual
plataforma e qual o motivo.
3.6. Com a reabertura do Museu Afro Brasil, as visitas virtuais
continuarão?
R.: Mesmo com a reabertura do Museu Afro Brasil e com a retomada das
atividades presenciais, as visitas virtuais continuarão ocorrendo.
Tema Pesquisas
4. Estou desenvolvendo uma pesquisa. Como posso entrar em contato
com o Núcleo de Educação?
R.: Você

pode

entrar

em

contato

por

meio

do

e-

mail agendamento@museuafrobrasil.org.br e sua dúvida será encaminhada a
um(a) dos (as) educadores (as) do Núcleo de Educação.

5. Qual

a

obra

mais

importante

do

Museu

Afro

Brasil?

R.: No acervo do Museu Afro Brasil não há uma obra considerada mais
importante em detrimento de outras. Considera-se que todas sejam
representativas da história, da arte e da memória afro-brasileira.
Parcerias
6. O Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil estabelece parceria com
ONGs, escolas ou outras instituições?
R.: Sim. Os projetos de parcerias são elaborados conjuntamente, sendo
analisados sua viabilidade, execução e objetivo caso a caso.
BIBLIOTECA

CAROLINA

MARIA

DE

JESUS

(TEMPORARIAMENTE

FECHADA)
A Biblioteca Carolina Maria de Jesus está temporariamente fechada em razão
das medidas sanitárias de combate à pandemia de Covid19. Durante este
período ela tem passado por um processo de diagnóstico interno visando sua
reestruturação, prevista para o segundo semestre de 2021.
7. Como posso consultar o acervo da biblioteca?
R.: A consulta ao acervo da biblioteca pode ser feita presencialmente ou
remotamente por telefone ou e-mail.
8. Para consultar somente a biblioteca é preciso pagar a entrada do Museu
Afro Brasil?
R.: Não, apenas informar na entrada que irá acessar a biblioteca e será
direcionado até o local.
9. A biblioteca faz empréstimos de livros?
R.: Não, apenas consulta local.
10. Existe catálogo online?

R.: Sim, existe o catálogo online da biblioteca no site do Museu Afro Brasil.
11. Como posso obter a carteirinha da biblioteca?
R.: Para consultar o acervo da biblioteca não é preciso fazer a carteirinha, é
preciso

preencher

o

livro

de

consulta

com

os

dados

pessoais.

(Nome/Profissão/tel. E-mail/ tema da pesquisa)
12. Posso solicitar livros de outras bibliotecas?
R.: Com antecedência podemos consultar a possibilidade de empréstimos junto
à biblioteca solicitada.
13. Posso sugerir a compra de um livro e periódicos?
R.: Sim, desde que relacionados às temáticas abordadas no acervo bibliográfico
e à missão do Museu Afro Brasil. A sugestão será analisada pela equipe técnica
do museu.

