




O Programa de Pós-graduação em Artes, Patrimônio 
e Museologia iniciou suas atividades em abril de 2015 
com ingresso da primeira turma. Trata-se do único 
Mestrado Profissional do gênero no Brasil; tem como 
sede Parnaíba, classificada como Patrimônio Nacional. 
Parnaíba é porta de entrada para o Delta do Parnaíba, 
único a desaguar em mar aberto das Américas; abriga 
um rico e complexo patrimônio cultural e natural 
associado a uma das mais significavas reservas de 
mangue do mundo, bem como comunidades 
ribeirinhas, praieiras e deltaicas que mantêm tradições 
seculares, uma cultura híbrida e remanescente de 
populações autóctones, africanas e europeias. 

O Mestrado revela-se inovador no campo da 
Museologia Social e forma profissionais qualificados, 
para o exercício de prática profissional avançada 
e transformadora; atende demandas culturais, 
econômicas e sociais do território do Meio Norte do 
Brasil, colabora na transferência de conhecimentos para 
a sociedade e gera novos projetos de natureza ação 
para a concepção e implantação de equipamentos 
culturais geradores de emprego e renda. 

O Mestrado Profissional mantém parcerias, protocolos 
e termos de cooperação técnica, científica e cultural 

O MESTRADO
ARTES, PATRIMÔNIO E MUSEOLOGIA

com as Universidades de Lisboa (CIEBA), Aberta de 
Portugal (CEF) e Coimbra (CES). Adensa as parcerias com 
agentes públicos e privados, a exemplo a Prefeitura de 
Parnaíba, o Instituto Tartarugas do Delta, o ICMBio, o 
IFPI, o Governo do Estado do Piauí etc. 

O corpo docente do Mestrado é formado por professores 
brasileiros e estrangeiros de áreas diversas como a 
Museologia, História, Artes, Geografia, Antropologia, 
Sociologia, Arquitetura e Urbanismo, Design, revelando, 
assim, a sua natureza aplicada e multidisciplinar própria do 
campo de estudos - A Museologia.



LINHAS DE PESQUISA
- ARTES, PATRIMÔNIO E MUSEOLOGIA
- PATRIMÔNIO, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO MUSEAL
- PATRIMÔNIO, TURISMO E SUSTENTABILIDADE 

FLUXO CURRICULAR
Ao final do Curso, o pós-graduando deverá ter integralizado 
30 créditos - 450 horas aulas, da seguinte forma: 12 créditos - 
180 horas, em disciplinas obrigatórias, 04 créditos - 60 horas, 
em disciplinas optativas, 04 créditos - 60 horas, em disciplinas 
de pesquisa e orientação, 04 créditos - 60 horas, em Estágio, 
e 06 créditos - 90 horas, na elaboração e defesa pública da 
dissertação.

REDE DE MUSEUS DELTA DO PARNAÍBA | MUDE 
| MUSEUS DE TERRITÓRIO  
Cuja natureza é a participação das comunidades 
locais e agentes públicos e privados

O Mestrado revela-se inovador no campo da Museologia Social e forma profissionais qualificados, para o exercício 
de uma prática avançada e transformadora; atende demandas culturais, econômicas e sociais do território do Meio 
Norte do Brasil, colabora na transferência de conhecimentos para a sociedade e gera novos projetos de natureza 
ação para a concepção e implantação de equipamentos culturais geradores de emprego e renda. 

Projetos Matriz

PARNAÍBA ‒ PATRIMÔNIO NACIONAL
PATRIMÔNIO VIVO, CIDADE VIVA
Revitalização do Centro Histórico de Parnaíba: casarão 
Simplício Dias; Ecomuseu Delta do Parnaíba; Territori1 
(registro dos produtores de cultura);



INVENTÁRIOS DE ARTES DE PESCA 
E CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES

ECOMUSEU 
TARTARUGAS 
DO DELTA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

DOCUMENTÁRIOS

EDUCAÇÃO E AÇÃO 
CULTURAL



CENTRO DE REFERÊNCIA DA UFPI
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17 a 20 maio de 2017
Semana Nacional de Museu
Congresso Internacional Artes, Patrimônio e 
Museologia
A Feira do Patrimônio será realizada entre os dias 17 a 20 
de maio de 2017 na cidade de Parnaíba, litoral norte do 
Estado do Piauí, Patrimônio Nacional. A cidade carrega 
em sua essência manifestações culturais singulares, 
manifestas em um rico e complexo patrimônio material 
e imaterial, uma paisagem atravessada por rios, lagoas, 
praias e um Delta único a desaguar em mar aberto das 
Américas.

A Feira do Patrimônio materializa-se em um conjunto 
de ações de natureza educativa, cultural e econômica, 
permitindo a colaboração entre o Mestrado Profissional 
da Universidade Federal do Piauí (UFPI - Parnaíba), 
Serviço Social do Comércio SESC | PI, Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e 
demais instituições públicas e privadas. 

Em 2017, a feira integra mais 2 eventos: a Semana 
Nacional de Museus, com a chancela do Instituto 
Brasileiro de Museus (IBRAM) e Conselho Internacional 

de Museus (ICOM | Unesco) e Congresso Internacional 
Artes, Patrimônio e Museologia.

A Feira em 2016, 1ª edição, contou com um público de 
mais de 3.000 pessoas, destina-se ao público em geral e 
a todos os que se interessam pelas matérias relacionadas 
aos patrimônios, museus, turismo, empreendedorismos e 
outros negócios.

PARCEIROS

A UFPI, o SESC e o SEBRAE já apoiam o evento, oferecen-
do infraestrutura para acolher residentes da cidade e de 
outros territórios que desenvolvam atividades diversas 
associadas à gastronomia, turismo, música, dança, artes 
em palha de carnaúba, argila, linha madeira etc.



PROGRAMAÇÃO
CULTURAL
Incluem-se várias iniciativas como cursos, oficinas, mesas 
temáticas, comunicações coordenadas, apresentações 
artísticas, degustação, demonstração de técnicas tradicio-
nais ao vivo, rodas de conversa, visitas à cidade de Parnaíba 
e entorno guiadas por jovens estudantes de Turismo ou 
naturais da região.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E PARA OS MUSEUS
A exemplo de 2016, pretende-se percorrer escolas, comér-
cio, associações, etc., da cidade e entorno, para divulgar 
a Feira, seja por meio da apresentação do projeto ou em 
palestras sobre patrimônios, museus, turismo cultural e 
empreendedorismo, como uma forma de sensibilização e 
formação de públicos para o Patrimônio.

EXPOSIÇÕES
Serão expostos os trabalhos dos mestrandos concludentes 
em 2017 da 1ª Turma do Mestrado Profissional da UFPI 
(2015-2017), bem com a Exposição Coletiva “ Santa Carnaú-
ba”. São estratégias de formação de públicos para recon-
hecerem a riqueza do que é produzido nas comunidades 
ribeirinhas e deltaicas e seu entorno.

APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
As apresentações artísticas trazem à Feira do Patrimônio o 
que é produzido por artistas múltiplos em seus modos de 
expressão nas diferentes linguagens: música, dança, artes 
visuais, festas populares, dentre outros. 

TURISMO E EMPREENDEDORISMO
O processo de Educação Patrimonial para a con-
scientização e sensibilização dos públicos para os bens 
de consumo produzidos na região se fortalece na medi-
da em que são articuladas as ações entre as instituições 
responsáveis pelos patrimônios e o turismo local. 



SÔNIA RAMPIM
Educadora e Técnica do Iphan

NEI CLARA DE LIMA
Dra. em Antropologia - UFG

NEI CLARA LIMA

RICARDO RUBIALES
Educador e Museólogo - México

De 17 a 20 de maio de 2017
Universidade Federal do Piauí, Parnaíba, 
Meio Norte do Brasil.

O Congresso é uma inciativa e realização do Mestrado Profissional em Artes, 
Patrimônio e Museologia e do Grupo de Pesquisa CNPq/ VOX MUSEI arte e 
patrimônio, Universidade Federal do Piauí; tem o apoio institucional do CIEBA, 
Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes, Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa e do CES, Centro de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra e da Extensão do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra 
na Universidade Aberta, Portugal. O desafio que se propõe aos investigadores e 
profissionais é apresentarem propostas de trabalhos inseridas nos seguintes eixos 
temáticos:
 
I Artes, Patrimônio e Museologia
 
II Territórios, Museus e Comunidades
 
III Patrimônio, Educação e Museus
 
IV Patrimônio, Turismo e Sustentabilidade
 
V Políticas Públicas e Patrimônio Socioambiental
 
VI Políticas Públicas e Patrimônio Cultural no Brasil



UFPI     IFPI     IBRAM     ICOM     SESC      ITD     SEBRAE     CAPES     FAPEPI

PROGRAMAÇÃO
CONGRESSO INTERNACIONAL ARTES, 
PATRIMÔNIO E MUSEOLOGIA
DIA 17/05
 
18H
 Boas Vindas
 
19H
 Conferência de Abertura
 Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus
Ricardo Rubiales |Escuela de Educación Disruptiva México, Museo 
de los Niños en Paraguay, Museo del Palacio de Bellas Artes | 
México
 
DIA 18/05 

19H
 Palestra - Educação Patrimonial e Inventários Participativos
Sonia Regina Rampim Florêncio
IPHAN
 
DIA 19/05

19H
 Palestra - Projetos e Boas Práticas de Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial
Nei Clara de Lima
UFG
 
DIA 20/05

9H30M
Mesa-Temática - O Projeto “ Sobral Novo Centro” de Revitalização 
da Cidade Tombada em nível nacional
 
Parnaíba, Patrimônio Nacional: patrimônio vivo, cidade vivo
Anik de A O Sousa | Ellaine Martins O da Rocha | Pamela K Ribeiro 
Franco Freire | Programa de Pós-Graduação em Artes, Patrimônio e 
Museologia, UFPI
 
10H30M
Mesa-Temáticas
Projetos e Ações Colaborativas | agentes públicos e privados
 
De 18 a 20/05
DAS 15H ÀS 18H
Comunicações Orais | Eixos Temáticos
Trabalhos Inscritos e Aprovados
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