
REGULAMENTO DO 
PROGRAMA DE SÓCIOS DO 
MUSEU AFRO BRASIL



1. SOBRE O PROGRAMA

1.1. O Programa de Sócios do Museu Afro Brasil, busca a ampliação de vínculos entre a instituição e a 

sociedade civil para possibilitar fontes de captação por meio do oferecimento de benefícios e 

exclusividades aos associados. 



2. DA ADESÃO

2.1. A adesão ao programa pode ser feita apenas por pessoas físicas maiores de 18 anos, no site do Museu 

Afro Brasil;

2.2. A adesão está vinculada a uma contribuição financeira anual cujo valor varia de acordo com a categoria 

escolhida. O associado deve optar por uma das 05 (cinco) categorias de planos disponíveis:

▪ Faixa 01 - R$ 15,00 por mês (R$ 180,00/ano)

▪ Faixa 02 - R$ 30,00 por mês (R$ 360,00/ano)

▪ Faixa 03 - R$ 50,00 por mês (R$ 600,00/ano)

▪ Faixa 04 - R$ 80,00 por mês (R$ 960,00/ano)

▪ Faixa 05 - R$ 100,00 por mês (R$ 1.200,00/ano).



2. DA ADESÃO

2.3. Os interessados em se associar deverão escolher uma das formas de pagamento dentre as opções 

disponíveis para realização da compra:

▪ À vista no Boleto; 

▪ À vista  no Cartão de Crédito; 

▪ 06x no Cartão de Crédito; 

▪ ou 12x no Cartão de Crédito.



2. DA ADESÃO

2.4. Em até no máximo 48h após a compra, o interessado receberá uma resposta sobre a aprovação 

ou não da transação;

2.5. A associação ao Programa de Sócios do Museu Afro Brasil pode ser feita em qualquer data e é 

válida por 1 (um) ano a partir da data de ativação do sócio; 

2.6. A renovação da adesão NÃO é automática. Quando o prazo de validade estiver terminando, o 

sócio será avisado e convidado a renovar sua anuidade.

2.7. Ao aderir ao Programa de Sócios do Museu Afro Brasil o membro está de acordo com todas as 

regras e disposições presentes neste regulamento.



3. DA ATIVAÇÃO DO ASSOCIADO

3.1. Após o pagamento da anuidade, o sócio receberá, via e-mail, uma carteirinha virtual (provisória) 

que garante o acesso imediato aos benefícios oferecidos, até que o cartão físico (pessoal e 

intrasferível) seja emitido e retirado pelo sócio; 

3.2. A carteirinha virtual, de caráter provisório, poderá ser apresentada em smartphones e tablets 

juntamente com um documento de identificação original, com foto, toda vez que utilizar seus 

benefícios durante o período de confecção do cartão físico;



3. DA ATIVAÇÃO DO ASSOCIADO

3.3. O cartão de sócio estará disponível para retirada em 15 dias corridos contados da data do 

pagamento. Tão logo esteja disponível, o sócio receberá um e-mail de notificação. 

3.4. A retirada é feita exclusivamente na Loja do Museu Afro Brasil pelo titular do programa munido 

de documento de identificação (RG, CPF, CNH). O horário de funcionamento da Loja de terça-feira a 

domingo, das 10h às 16h.

3.5. Para a utilização dos benefícios, é obrigatória a apresentação do cartão de sócio, seja o virtual 

(provisório) ou físico, juntamente com um documento de identificação original com foto (RG ou CNH). 



1. ADESÃO
A adesão ao Programa de 
Sócios do Museu Afro Brasil 
poderá ser feita no site 
museuafrobrasil.org.br/apoie

2. ESCOLHA O PLANO
Faixa 01 - R$ 15,00 por mês (R$ 180,00/ano)
Faixa 02 - R$ 30,00 por mês (R$ 360,00/ano)
Faixa 03 - R$ 50,00 por mês (R$ 600,00/ano)
Faixa 04 - R$ 80,00 por mês (R$ 960,00/ano)
Faixa 05 - R$ 100,00 por mês (R$ 1.200,00/ano).

3. CADASTRO
Preenchimento dos dados pessoais 
(nome, Endereço, E-mail, etc.)

4. PAGAMENTO
O pagamento pode ser feito das 
seguintes formas:
▪ À vista no Boleto
▪ À vista  no Cartão de Crédito
▪ 06x no Cartão de Crédito
▪ 12x no Cartão de Crédito

5. ATIVAÇÃO
A partir do envio do e-mail o sócio já 
estará ativado. Contudo, após 15 dias 
da inscrição uma  carteirinha física 
que poderá ser retirada na loja do 
Museu Afro Brasil.

6. E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO
Após o pagamento o associado receberá um e-
mail de confirmação  com uma “carteirinha virtual” 
(apresentada impressa ou na tela do smartphone) 
que pode ser usada provisoriamente até a chegada 
da Carteirinha Física. 

http://museuafrobrasil.org.br/apoie/programa-de-s%C3%B3cios


CARTEIRINHA VIRTUAL
Após o pagamento o associado 
receberá um e-mail de confirmação  
com uma “carteirinha virtual” que 
poderá ser apresentada na tela do 
smartphone. 



3. DA ATIVAÇÃO DO ASSOCIADO

3.6. A posse e utilização da carteirinha é de responsabilidade do sócio, sendo que a confecção da 

primeira carteirinha é gratuita. Em caso de extravio (perda ou roubo), o sócio deverá notificar o 

Museu, através do e- mail programa.socios@museuafrobrasil.org.br, tão logo seja possível. 

3.7. Para se obter uma 2ª via, o sócio deverá pagar o valor de R$ 3,50. Na reincidência, o valor será 

de R$ 5,00 por cada remissão;



4. DO CANCELAMENTO

4.1. O sócio pode renunciar ao Programa de Sócios do Museu Afro Brasil a qualquer momento, basta 

notificar o Museu Afro Brasil pelo e-mail programa.socios@museuafrobrasil.org.br solicitando o 

cancelamento da filiação; 

4.2. A partir da renúncia ao Programa de Sócios do Museu Afro Brasil o ex-sócios perderá os 

benefícios a que tem direito, entretanto não terá direito à devolução dos valores contribuídos;



5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE USO

5.1. Os direitos, benefícios e contrapartidas dos sócios são pessoais e intransferíveis e poderão ser 

utilizados durante o ano de vigência da associação;

5.2. O desconto de 5% na loja será aplicado apenas em produtos da marca Museu Afro Brasil e não se 

estende a produtos consignados. O desconto na loja do Museu Afro Brasil não se estende para os 

acompanhantes dos sócios;

5.3. Os acompanhantes só terão suas entradas gratuitas aceitas desde que acompanhados do sócio;



5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE USO

5.4. Em caso de qualquer alteração de seus dados cadastrais (endereço, telefone, e-mail), o sócio deverá, 

imediatamente, comunicar o Museu Afro Brasil, através do e-mail programa.socios@museuafrobrasil.org.br 

para sua devida atualização;

5.5. Para retirada de catálogos de exposição o sócio deverá ir pessoalmente até a Loja do Museu e 

escolher o título, conforme disponibilidade de estoque. 

5.6. Os interessados nos eventos oferecidas para os sócios deverão inscrever-se em formulários 

específicos para cada atividade;



5. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE USO

5.9. Os benefícios de cada categoria não são cumulativos. Caso não sejam utilizados no período estipulado 

pelo parceiro de validade do plano adquirido, não poderão ser transferidos para o ano seguinte.



Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 Faixa 5

CARTÕES DO PROGRAMA DE SÓCIOS DO MUSEU AFRO BRASIL 



Faixas e 
Benefícios



BENEFÍCIOS INTERNOS

▪ Cartão personalizado de associado;

▪ Newsletter exclusiva para sócios;

▪ Entrada gratuita para exposição (04 visitas 

por mês, sem acompanhantes); 

▪ Visitas Temáticas ao MAB presenciais/ 

virtuais;

▪ Encontros com artistas;

Investimento por mês 

R$ 15,00

Investimento por ano 

R$ 180,00FA
IX

A
 0

1
FAIXA 01 

▪ Desconto de 5% em produtos da linha MAB 

à venda na loja do museu;

▪ Desconto de 10% em cursos e oficinas do 

Centro de Formação do Museu Afro Brasil 

(CEFAB);

▪ Desconto de 20% em Catálogos de 

exposição, além de concorrer ao sorteio de 

Catálogos ao longo do ano;



Investimento por mês 

R$ 30,00

Investimento por ano 

R$ 360,00FA
IX

A
 0

2
FAIXA 02 

BENEFÍCIOS INTERNOS

▪ Cartão personalizado de associado;

▪ Newsletter exclusiva para sócios;

▪ Entrada gratuita para exposição (06 visitas 

por mês + 2 acompanhantes);

▪ Visitas Temáticas ao MAB presenciais/ 

virtuais;

▪ Encontros com artistas/curadores;

▪ Desconto de 5% em produtos da linha MAB 

à venda na loja do museu;

▪ Desconto de 20% em cursos e oficinas do 

Centro de Formação do Museu Afro Brasil 

(CEFAB);

▪ Desconto de 30% em Catálogos de 

exposição, além de concorrer ao sorteio de 

Catálogos ao longo do ano;



Investimento por mês 

R$ 50,00

Investimento por ano 

R$ 600,00FA
IX

A
 0

3
FAIXA 03

BENEFÍCIOS INTERNOS

▪ Cartão personalizado de associado;

▪ Newsletter exclusiva para sócios;

▪ Entrada gratuita para exposição (06 visitas 

por mês + 3 acompanhantes);

▪ Visitas Temáticas ao MAB presenciais/ 

virtuais (+1 acompanhante);

▪ Encontros com artistas/curadores;

▪ Desconto de 5% em produtos da linha MAB 

à venda na loja do museu;

▪ Desconto de 30% em cursos e oficinas do 

Centro de Formação do Museu Afro Brasil 

(CEFAB);

▪ Desconto de 50% em Catálogos de 

exposição, além de concorrer ao sorteio de 

Catálogos ao longo do ano;



FAIXA 04

BENEFÍCIOS INTERNOS

▪ Cartão personalizado de associado;

▪ Newsletter exclusiva para sócios;

▪ Entrada gratuita para exposição (06 visitas 

por mês + 4 acompanhantes);

▪ Visitas Temáticas ao acervo do MAB; (+2 

acompanhantes);

▪ Visitas Especiais para exposições 

temporárias;

▪ Encontros com artistas/curadores;

▪ Kit com produtos do Museu Afro Brasil

▪ Desconto de 5% em produtos da linha MAB 

à venda na loja do museu;

▪ Desconto de 50% em cursos e oficinas do 

Centro de Formação do Museu Afro Brasil 

(CEFAB);

▪ Desconto de 50% em Catálogos de 

exposição, além de 01 Catálogo Grátis;

Investimento por mês 

R$ 80,00

Investimento por ano 

R$ 960,00FA
IX

A
 0

4



Investimento por mês 

R$ 100,00

Investimento por ano 

R$ 1.200,00FA
IX

A
 0
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FAIXA 05 

BENEFÍCIOS INTERNOS

▪ Cartão personalizado de associado;

▪ Newsletter exclusiva para sócios;

▪ Entrada gratuita para exposição (06 visitas 

por mês + 5 acompanhantes);

▪ Visitas Temáticas ao acervo do MAB; (+3 

acompanhantes);

▪ Encontros com artistas/curadores;

▪ Kit com produtos do Museu Afro Brasil

▪ Desconto de 5% em produtos da linha MAB 

à venda na loja do museu;

▪ Desconto de 70% em cursos e oficinas do 

Centro de Formação do Museu Afro Brasil 

(CEFAB);

▪ Desconto de 50% em Catálogos de 

exposição, além de 02 Catálogos Grátis;



Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail

programa.socios@museuafrobrasil.org.br


