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Proposta de atuação da chapa para a Representação Regional – Biênio 2018-2020
Desde o início da formação da equipe em 2010 o Grupo Orla Museus Baixada Santista tem conquistado
novos integrantes; capacitado profissionais das instituições museológicas da região através de cursos do
SISEM; articulado com os museus para suprir os requisitos do Cadastro Estadual dos Museus e com isso
garantir melhorias na capacitação das equipes e nas instituições. Em 2018 lançou, elaborou e lançou,
com patrocínio do PROAC, um guia de visitação com 27 instituições da Baixada Santista. Estas e outras
ações foram esforço do grupo que empenhados no aprimoramento de suas atividades dedicou-se a
tomar decisões que beneficiassem o coletivo, o que é o ponto forte de grupo.
Como proposta para o próximo biênio, com o amadurecimento do grupo e a ampliação do número de
participantes, a ideia é manter as reuniões mensais, itinerante, entres as cidades da região, porém a
cada bimestre inserir palestras e oficinas de trabalho com a finalidade de qualificar os profissionais
participantes, tirar dúvidas, além de manter o grupo unido e participativo.
Somando as reuniões está sendo esboçado a realização de um “Kit para exposição itinerante” com a
confecção de módulos expositivos, vitrines, banners, material de apoio para dar suporte a itinerância de
exposições dos próprios museus e/ou do grupo, ampliando a acessibilidade e visibilidade das
instituições, em outros lugares e/ou museus, ex.: shoppings, escolas, pontos turísticos, além da
possibilidade de maior intercâmbio com as exposições ofertadas pelo próprio SISEM.
Dentro desse contexto, o objetivo maior uma maior interação entre os profissionais com propostas que
beneficiem as instituições museológicas da região, captação de verba para projetos de interesse de
todos, propor melhorias para suprir os requisitos do CEM, assim como buscar instrumentos legais para
captação de recursos entre outras benfeitorias para o grupo.

