
Memorial da República Presidente Itamar Franco
20ª Semana Nacional de Museus

O Poder dos Museus

Chamada para submissão de Trabalhos

O Memorial da República Presidente Itamar Franco (Memorial) integra a 20ª Semana

Nacional de Museus, uma das ações da Política Nacional de Museus do Instituto

Brasileiro de Museus – IBRAM. Neste ano, a Semana Nacional de Museus traz o tema:

O Poder dos Museus.

Os museus vêm se mostrando instituições capazes de se reinventar em momentos de

crise, ao longo dos tempos históricos, o que demonstra seu poder na tarefa de auxiliar

as sociedades a se reconhecerem e transformarem as suas realidades. Se, por um lado,

é possível falar no Poder dos Museus e seu caráter emancipador; por outro, é possível

também reconhecer os Museus do Poder e seu caráter controlador, domesticador. Os

museus são construtores de futuro e por isso são poderosos1.

Dessa forma, sob a égide do Mnapolis2, lançamos nossa primeira chamada de

trabalhos voltada para alunos da graduação dos mais diversos cursos: Museologia,

Turismo, História, Artes, Ciências Sociais, Comunicação, Letras, Biblioteconomia, etc.

Nosso objetivo é garantir um espaço de qualidade para publicações de graduandos que

tenham interesse pela temática proposta pelo IBRAM e por explorar as possibilidades

de pesquisa no acervo do Memorial. Os artigos selecionados serão publicados como

anais de evento em nossa revista eletrônica Panteão e indexados em plataformas de

acesso livre.

Orientações e Normas

O Memorial da República Presidente Itamar Franco recebe as submissões de propostas

de trabalhos no formato Artigo Completo no período de 16 de maio a 17 de junho de

2022. A temática dos artigos deve ser correlata ao tema proposto pela 20ª Semana

Nacional de Museus: O poder dos museus.

Os artigos aceitos serão publicados no site do Memorial, em nossa Revista Eletrônica

do Panteão, como anais da participação do Memorial da República Presidente Itamar

Franco na 20ª Semana Nacional de Museus (ISSN: em breve).

2 Memórias e Narrativas Políticas: sujeitos e linguagens - grupo de Pesquisa CNPq sediado no Memorial
da República Presidente Itamar Franco.

1 20ª Semana Nacional de Museus, Texto de referência. Ibram. 2022.



MEMORIAL DA REPÚBLICA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO
20º SEMANA  NACIONAL DE MUSEUS – 2022 – ISBN: em breve

Critérios de autoria para submissão

São aceitas propostas estudantes de graduação de cursos da grande área de Humanas3.

As propostas deverão ser obrigatoriamente em coautoria com seus

professores/pesquisadores orientadores.

É possível enviar uma (01) proposta como autor(a) principal e mais uma (01) como

coautor(a). Os trabalhos devem ter o número máximo de três (03) autores(as),

considerando autores(as) e coautores(as).

Normas para elaborar e como enviar a proposta de artigo

A proposta de artigo completo deve ser enviada em duas versões, em .doc e também

em .pdf para os e-mails panteão.memorial@ufjf.br e educativo.memorial@ufjf.br

seguindo as normas e modelo do ANEXO 1 e basicamente conter:

● Título: em negrito, fonte Times New Roman, 14, centralizado.

● Autor(es): último sobrenome em maiúsculas, titulação ou graduação,

identificação da instituição e unidade de federação – em Times New Roman, 12,

centralizado, duas linhas após o título. Incluir nota de rodapé com breve

currículo/minibiografia do(a) autor(a) e endereço eletrônico.

● Resumo: em um único parágrafo, com no mínimo cinco (05) e no máximo dez

(10) linhas, deve ser formatado em fonte Times New Roman, corpo 12,

justificado, espaçamento simples entre linhas.

● Palavras-chave: o resumo deve ser seguido por mínimo de três (03) e máximo

de cinco (05) palavras-chave, sendo a primeira ancorada na temática da

Semana Nacional de Museus.

● Texto: alinhamento justificado; fonte Times New Roman, tamanho 12; espaço

entrelinhas de 1,5, margem superior/inferior e esquerda/direita 3 cm, de 10 a

15 páginas, incluindo bibliografia.

● Referências: conforme norma da ABNT

Na submissão, os/as autores/as devem solicitar e aguardar resposta de confirmação do

recebimento pelo Corpo Editorial. Na ausência de resposta em breve, recomenda-se

fazer nova remessa, para evitar problemas de extravio.

3 http://lattes.cnpq.br/web/dgp/ciencias-humanas

2

https://www.gov.br/museus/pt-br/assuntos/eventos/20-semana-nacional-de-museus
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Temáticas Sugeridas

Abaixo propomos temas correlatos a esta chamada de trabalhos. Trata-se de uma

simples sugestão diante da imensa gama de títulos possíveis dentro da temática “o

poder dos museus”.

● Proteção e a promoção dos museus e suas coleções;

● Diversidade e função dos museus na sociedade;

● Revisões bibliográficas sobre:

• 30 anos do I Encontro Internacional de Ecomuseus;

• realização da Eco-92;

• 20 anos das comemorações no Brasil da Semana Nacional de Museus;

● Reflexões e estudos de caso sobre o Poder dos Museus em suas diversas ações:

pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação cultural,

gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e criação de

repertórios para o futuro;

● Os museus na pandemia: reafirmação e renovações;

● A preservação da memória como construção de (micro) poderes locais;

● Revisões bibliográficas a cerca da construção social do poder dos museus;

● A preservação da memória de grupos sociais como forma de (re)afirmação do

poder;

● Preservação das memórias da cidade como forma de resistência e poder.

Todas propostas deverão seguir rigorosamente as recomendações descritas no

modelo apresentado no ANEXO 1.

Corpo Editorial:

- Daniella Lisieux de Oliveira Navarro

- Tarcísio Concolato Greggio

Endereço para envio de e-mails com os trabalhos:

panteao.memorial@ufjf.br

educativo.memorial@ufjf.br
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ANEXO 1

(MODELO A SER SEGUIDO PARA MONTAGEM DE TRABALHO)

(NÃO SE esqueça de deletar essas indicações/orientações ao inserir título, autoria(s), etc...ou
seja, todas as partes do artigo)

Inserir aqui o Título em fonte Times New Roman, em corpo 14, negrito, caixa alta e
baixa (só iniciais maiúsculas), usando no máximo 200 toques, cerca de duas linhas, não
usar sublinhado e usar itálico só para grafias de palavras estrangeiras). Na primeira
página, como primeira nota de pé de página¹, deverá ser indicado o evento. As notas
de rodapé subsequentes, nesta primeira página, são as das minibiografias dos/as
autores/as, as quais devem iniciar pela titulação.

¹ Exemplo: Trabalho enviado para a 20ª Semana Nacional de Museus promovida pelo Memorial da República
Presidente Itamar Franco.

Inserir aqui o(s) nome(s) do(a/s) Autor(a/es) em fonte (tipo) Times New Roman, em
corpo 12, redondo (normal), com último sobrenome em maiúsculas, abrindo a nota de
rodapé para a minibio;

Inserir a seguir do nome de cada autor(a) a sua respectiva titulação;

Inserir aqui também, na sequência, o(s) nome(s) completo(s) da(s) instituição(ões) a que
está(ão) vinculado(a/s) o(s) autor(es), como docente, pesquisador ou aluno, em fonte
(tipo) Times New Roman, em corpo 12, redondo.

Resumo

Inserir aqui o resumo do trabalho, utilizando fonte Times New Roman, em corpo 12,
com espaçamento simples entre as linhas. Mínimo de cinco (05) e máximo de dez (10)
linhas, num só parágrafo.

Palavras-chave

Inserir aqui as palavras-chave, em sequência na mesma linha, podendo ter um mínimo
de 3 (três) e o máximo de 5 (cinco) palavras-chave, separadas por ; (ponto e vírgula).
Usar fonte Times New Roman em corpo 12. A primeira palavra-chave deve ser a
temática do evento: Poder dos Museus.

Atenção: lembramos que o Artigo completo, seguindo rigorosamente as presentes
normas, deve ter no mínimo 10 páginas e no máximo 15 páginas, incluindo todas
suas seções e componentes.

Corpo do trabalho
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Inserir aqui o texto do corpo do trabalho, usando exclusivamente a fonte Times New

Roman, em corpo 12, com espaçamento 1,5 entre as linhas, e margens justificadas com

o máximo de 15 páginas, incluindo as referências bibliográficas, tabelas e ilustrações.

Para destaques, usar, apenas, o corpo itálico (grifo), excluindo-se totalmente o

sublinhado e palavras em caixa alta (a não ser em siglas que não formem palavras,

exemplo CNPq) e, nas referências bibliográficas, nos sobrenomes dos autores. O negrito

poderá ser usado, exclusivamente, para destacar os subtítulos ou divisões do trabalho,

sempre no mesmo corpo 12, em caixa alta e baixa.

As citações de mais de 3 linhas devem ser digitadas em corpo 11, com
espaçamento simples entre as linhas e destacadas do texto por margem esquerda
maior que a do parágrafo; as citações de até três linhas devem integrar o corpo
do texto e ser assinaladas entre aspas. Informar (VIEIRA, 2005, p.79).

__________________
1. Inserir as notas do texto [inclusive as do título e do(s) autor(es)] em fonte (tipo) Times New Roman (não usar
sublinhado e usar itálico só para grafia de palavras estrangeiras), em corpo 9 (nove), com espaçamento simples entre
as linhas. As notas devem ser colocadas no pé de página, em modo de impressão (devem ficar visíveis na página).

Os trabalhos poderão incluir, dentro dos limites de no mínimo 10 páginas e no máximo
15 páginas e 2000 Kbytes, tabelas e ilustrações, no corpo do texto ou como apêndices,
no próprio arquivo do trabalho. Recomenda-se sejam usadas imagens em formato JPG,
excluindo-se o uso de arquivos BMP. Recomenda-se, ainda, que o tamanho das imagens
em bytes seja o menor possível, para evitar problemas de transmissão do trabalho via
internet. Para os intertítulos (títulos das seções), usar corpo 12, negrito, caixa alta e
baixa (só iniciais maiúsculas).

Referências bibliográficas

Inserir aqui as referências bibliográficas em fonte Times New Roman, em corpo 11
(onze), com espaçamento simples entre as linhas. As referências bibliográficas, no fim
do trabalho, devem ter os dados completos e seguir as normas da ABNT 6023 para
trabalhos científicos. Cada referência deve ocupar um parágrado e devem estar
separados por dois espaços simples.

ATENÇÃO:
1) NÃO se esqueça de formatar seu arquivo utilizando este modelo com o cabeçalho do

evento.
2) NÃO esqueça também, reafirmamos, de deletar as indicações das normas em cada um dos

itens. Assim, ao inserir o título ou o resumo, por exemplo, delete as instruções e coloque
apenas seu título, resumo, etc..

3) Antes de submeter o arquivo, lembre-se de salvá-lo em formatos WORD.doc e PDF,
enviando ambas as versões para os endereços de e-mail panteão.memorial@ufjf.br e
educativo.memorial@ufjf.br .

4) Identificar o arquivo da seguinte forma: SNM_NomeDoPrimeiroAutor
Veja modelo a seguir.
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(MODELO DA ESTRUTURA DO TRABALHO)

Título em Caixa Alta e Baixa4

Maria da SILVA5

Graduanda
José dos SANTOS6

Mestrando
Jussara SOUZA7

Doutora
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG

Resumo

Cras interdum diam vitae mauris sodales pulvinar. Donec eu metus sem, et vulputate
purus. Etiam at neque vitae metus laoreet adipiscing quis vitae magna. Proin a elit quis
risus feugiat commodo vitae ac elit. Sed ante sapien, volutpat ac interdum eu, pulvinar
quis quam. Quisque viverra sem luctus lorem venenatis id ultrices ligula ullamcorper.
Suspendisse auctor elit eget justo malesuada non tristique neque pulvinar. Morbi
placerat

Palavras-chave: 20ª Semana Nacional de Museus; Memória; Restauração; Arte

barroca; História.

Texto do Trabalho

Cras interdum diam vitae mauris sodales pulvinar. Donec eu metus sem, et

vulputate purus. Etiam at neque vitae metus laoreet adipiscing quis vitae magna. Proin a

elit quis risus feugiat commodo vitae ac elit. Sed ante sapien, volutpat ac interdum eu,

pulvinar quis quam. Quisque viverra sem luctus lorem venenatis id ultrices ligula

ullamcorper. Suspendisse auctor elit eget justo malesuada non tristique neque pulvinar.

Morbi placerat urna non massa tempus posuere et ac ante. Quisque feugiat augue non

diam euismod posuere. Suspendisse a rutrum lectus. Vivamus volutpat enim ut est

lacinia eu venenatis dui euismod. Vestibulum placerat ornare porta. In malesuada nisl

7 Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxx@xxx.com

6 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxx@xxx.com

5 Graduanda. Aluna do curso de  História da UFJF, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx email: xxxxx@xxx.com

4 Trabalho enviado para a 20ª Semana Nacional de Museus promovida pelo Memorial da República Presidente

Itamar Franco.
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vitae nisl aliquet non posuere erat adipiscing. Sed mi neque, lacinia consectetur

sollicitudin eu, accumsan sed massa. Proin ultricies luctus tortor, id dapibus ipsum

rutrum sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Duis vulputate gravida dolor, id gravida felis convallis tincidunt. Mauris sed

laoreet odio. Proin facilisis augue sed quam consectetur non tempus nisl porttitor. Sed

sollicitudin nibh leo, sed egestas dolor. Quisque tempor leo sed lorem tincidunt id

placerat turpis malesuada. Pellentesque posuere dolor eu felis convallis bibendum.

Donec ullamcorper, est id bibendum tempor, dolor dui venenatis purus, nec egestas

magna odio id quam. Mauris lacinia dignissim massa, eget dictum quam accumsan ut.

In vitae scelerisque tortor. Nulla facilisi. Phasellus in massa non dolor euismod

dignissim.

Mauris sed laoreet odio. Proin facilisis augue sed quam consectetur non tempus

nisl porttitor. Sed sollicitudin nibh leo, sed egestas dolor. Quisque tempor leo sed lorem

tincidunt id placerat turpis malesuada. Pellentesque posuere dolor eu felis convallis

bibendum. Donec ullamcorper, est id bibendum tempor, dolor dui venenatis purus, nec

egestas magna odio id quam. Mauris lacinia dignissim massa, eget dictum quam

accumsan ut. In vitae scelerisque tortor. Nulla facilisi. Phasellus in massa non dolor

euismod dignissim.

REFERÊNCIAS
Exemplo (fictício) com 01 autor:

SILVA, J. M.. História da conservação e restauro de obras de arte - caminhos percorridos.
São Paulo: SLM Editora, 2020.

Obs: verificar outros exemplos na norma da ABNT 6023.
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