CANDIDATURA DE CHAPA DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL
PROPOSTA DE ATUAÇÃO PARA O BIÊNIO 2019-2020
Região Administrativa: Sorocaba
Representação Regional da Chapa: Sorocaba/Botucatu – Itapetininga/Avaré
Nº da chapa: (preenchimento pelo GTC SISEM-SP)

CANDIDATOS A TITULARES
Nome: Rafael José Barbi

Cargo: Historiador

Nome: Daniella Gomes Moreira

Instituição: Nenhuma

Cargo: Museóloga

Município: Salto

Instituição: Secretaria de Cultura de Sorocaba

Município: Sorocaba.
CANDIDATOS A SUPLENTES
Nome: Fernanda Morais Cargo: Auxiliar Educativo Instituição: Museu da Energia de Itu Município: Itu
Nome: Leandro Dal Farra Topal Cargo: Administrador Instituição: MuHP Francisco Blasi Município:
Botucatu

Proposta de Atuação – Biênio 2018 – 2020
Diagnóstico Região Administrativa de Sorocaba
A Região Administrativa de Sorocaba foi uma região que, ao longo dos últimos anos, demonstrou uma
grande força de suas instituições museológicas através do processo de articulação, conseguindo
resultados expressivos como o projeto curadoria coletivo e uma quantidade importante de projetos
PROAC contemplados, graças à troca de experiências e auxílio dos profissionais que fazem parte das
instituições que integram a RA.
Infelizmente, há pelo menos um ano, essa articulação começou a se tornar fragmentada e não
conseguimos apresentar os mesmos resultados de antes. Pensando nisso, a primeira ação dentro do
biênio 2018 – 2020 será realizar um diagnóstico dos encontros regionais, com o intuito de construir junto
com os gestores e com as instituições de nossa região, um novo modelo de forma que a participação
seja maximizada e cada vez mais proveitosa para todos.
Esse diagnóstico será feito a partir de formulários que serão enviados para os gestores de todos os
museus e dos departamentos de cultura da RA, através de ferramenta online, que facilitará a
organização dos dados e análise dos indicadores.

Intercâmbio Institucional
Desde 2014, a RA Sorocaba vem desenvolvendo constantes atividades de capacitação entre seus
membros, utilizando a expertise e conhecimento dos profissionais que já atuam nas instituições da
região. Desde 2017, as capacitações foram organizadas com o objetivo de elucidar dúvidas e questões
pertinentes ao Cadastro Estadual de Museus.
Neste biênio, além da continuidade dessas ações visando a capacitação dos gestores e funcionários dos
museus da RA Sorocaba, também realizaremos visitas de intercâmbio com instituições da Capital e de
outras regiões do Estado.
Essa atividade terá como objetivo construir o conhecimento a partir de experiências e observações em
instituições com distintas realidades, demonstrando dessa forma a variedade de possibilidades para a
gestão de uma instituição museológica.
Expansão de atividades conjuntas
Outro ponto importante que deverá ser retomado durante o próximo biênio, é a realização de parcerias
e projetos que promovam a articulação e ações conjuntas entre as instituições que compõem a Região
Administrativa de Sorocaba. Exposições, workshops, palestras, encontros serão algumas das atividades
que serão pensadas, debatidas e produzidas pela união das instituições museológicas da RA Sorocaba.
Sorocaba, 13 de julho de 2017
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