PROGRAMA CADA ESCOLA UM MUSEU
EDITAL PARA A CRIAÇÃO DE NÚCLEO MUSEU DA PESSOA EM ESCOLAS
PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO

O Museu da Pessoa, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio da Secretaria
Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, com o patrocínio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), abre as inscrições para a seleção de 60
escolas estaduais que ofertam o ensino médio que tenham interesse em criar um Núcleo
Museu da Pessoa em sua escola, conforme segue:
1. OBJETO
O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo de histórias de vida, com 30 anos
de atuação, cuja missão é valorizar cada pessoa ao tornar sua história de vida patrimônio
da humanidade.
Com a certeza de que a preservação e disseminação de histórias de vida é um trabalho
coletivo e que deve ser feito em rede, em 2009, o Museu da Pessoa transformou seu
modelo de trabalho em uma tecnologia social, chamada “Tecnologia Social da Memória”.
Tal tecnologia foi criada para que grupos, comunidades e organizações pudessem criar
suas próprias memórias a partir das histórias de vida, valorizando as experiências de todas
as pessoas.
O Núcleo Museu da Pessoa na escola, com base na Tecnologia Social da Memória,
promoverá o protagonismo da comunidade escolar na produção da memória local e na
democratização da memória social.
O intuito é que a criação de um Núcleo Museu da Pessoa contribua com:
1. A promoção de novas formas de aproximação e interação entre a escola e a
comunidade;
2. A formação de diferentes representantes da comunidade escolar, para que se
apropriem e apliquem a Tecnologia Social da Memória;
3. A mobilização de gestores, professores, funcionários, alunos e comunidade para

que a escola seja protagonista na produção e socialização de memórias locais;
4. A organização e proposição de práticas de registro, organização e socialização de
histórias de vida pela comunidade escolar, de forma colaborativa, articuladas ao
PPP da escola e a BNCC;

2. DESCRIÇÃO
Para a formação na Tecnologia Social da Memória, será oferecido um curso
autoinstrucional e encontros de mentoria especializada gratuitos.
●
●
●
●

A seleção contemplará um total de 60 escolas estaduais, em diferentes estados.
Cada escola participará com 6 integrantes.
A formação está prevista para iniciar em 03 de Maio de 2021, com duração
aproximada de 3 meses.
Cada escola selecionada participará do curso autoinstrucional e de 6 encontros de
mentoria, cada um com 1h30min de duração, que serão realizados por meio de
vídeo chamadas. O cronograma das vídeo chamadas será comunicado às escolas
selecionadas com antecedência via e-mail.

3. DOS REQUISITOS
●
●

●

Criação de um grupo composto por: 1 gestor, 2 professores, 1 funcionário, 1 aluno
(do 1ª ou 2º ano do Ensino Médio) e 1 pessoa da comunidade.
O(a) diretor(a) da escola deverá realizar a inscrição por meio do formulário com
informações da escola, dos 6 participantes e da motivação no “EDITAL PARA A
CRIAÇÃO DE NÚCLEO MUSEU DA PESSOA EM ESCOLAS ESTADUAIS DE
ENSINO MÉDIO”
Os participantes escolhidos deverão ter acesso à internet.

4. DOS COMPROMISSOS
É compromisso das escolas selecionadas:
●

Garantir a participação das 6 pessoas indicadas na formação autoinstrucional e
mentorias, e na realização das atividades propostas na formação EAD, a saber:
○ Vivências - Realização de no mínimo 1 entrevista de história de vida, 1
atividade de registro de história em grupo e a inserção dos resultados na
plataforma virtual do Museu da Pessoa.
○ Construção do Plano do Núcleo Museu da Pessoa,.
○ Realização das atividades propostas no Plano do Núcleo no segundo
semestre de 2021.

É compromisso do Museu da Pessoa:
●
●
●

Garantir o funcionamento do site onde será disponibilizado o curso
autoinstrucional.
Disponibilizar equipe especializada para a realização das mentorias.
Atribuir, em parceria com o Instituto Singularidades, certificado de
conclusão do curso aos participantes com mais de 75% de
frequência.

5. DA INSCRIÇÃO ●

●

●

●

As inscrições acontecerão entre 25/03/2021 (quinta) e 25/04/2021 (domingo), e o
resultado da seleção está previsto para o dia 26 de abril de 2021, mediante envio
de e-mail.
A submissão da inscrição deverá ser feita exclusivamente por meio do
preenchimento do formulário de inscrição online disponível no link:
https://forms.gle/DY8ZhNiZG4a2HtLL8
Serão excluídas do processo seletivo as escolas que preencherem o formulário de
forma incompleta, fora do prazo estabelecido ou que não sejam escolas públicas de
ensino médio.
A inscrição será notificada via confirmação automática do formulário online.

6. DA SELEÇÃO
A seleção será realizada mediante a análise do formulário de inscrição online por
integrantes da equipe do Museu da Pessoa. A decisão da equipe de seleção é
inquestionável e irrevogável.
Serão considerados na avaliação das inscrições, os seguintes critérios:
●
●
●
●

A indicação de 6 participantes por grupo, de acordo com as especificações
neste edital;
A motivação para a participação neste edital;
Distribuição das escolas pelas regiões de cada estado;
Histórico de ações em parceria com a comunidade

7. DISPOSIÇÕES GERAIS
●

●
●
●

●

Perfil dos integrantes do grupo organizado pela escola que participará do curso:
- pessoas disponíveis e com iniciativa
- pessoas que trabalham bem em grupo
- diversidade de idade, gênero e etnia
- reconhecidos como atuantes pela comunidade
- se for possível, a inclusão de 1 participante que tenha conhecimento na
área audiovisual, comunicação e mídias sociais
O acesso ao curso se dará por meio de um site com login e senha a serem gerados
após a inscrição e seleção das escolas.
A participação no curso e nas mentorias não autoriza o uso da marca do Museu da
Pessoa.
A submissão da inscrição implica o conhecimento e a aceitação de todas as
condições e exigências deste edital, não podendo apresentar justificativas para seu
não cumprimento.
O Museu da Pessoa reserva-se o direito de divulgar os conteúdos e produtos
resultantes das atividades deste edital.

São Paulo, 25 de março de 2021
Marcos Terra
Diretor Executivo Museu da Pessoa

