Visão

Missão

Ser referência na gestão de políticas públicas e na
geração e difusão de conhecimento para o campo
museal.

Promover a valorização dos museus e do campo museal a fim de
garantir o direito às memorias, o respeito à diversidade e a
universalidade de acesso aos bens musealizados.
2018 /2020

Sustentabilidade (social, cultural, econômica e ambiental)

Resultados

Preservação, difusão e acesso
Ampliar o acesso ao patrimônio museológico

Preservar o patrimônio
museológico brasileiro

Estimular e fomentar o
desenvolvimento de iniciativas
de memória social

Estimular a função social dos
museus

Promover e difundir o
patrimônio museológico

Geração e difusão de conhecimento

Estimular e apoiar o
desenvolvimento de ações
socioambientais no campo
museal

Fortalecer a dimensão educativa nos
museus e processos museais

Estimular, produzir e difundir
conhecimento e informação sobre o
campo museal

Contribuir para o desenvolvimento das potencialidades socioeconômicas do campo museal

Operacionalização

Gestão

Gestão, normatização e regulação
Gerir a Política Nacional de Museus em
articulação com unidades da federação
e demais atores do campo museal

Construir o Plano Nacional Setorial de
Museus - PNSM 2020/2030 em
articulação com o campo museal

Governança Interna
Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação interna e de
relacionamento institucional
Qualificar modelos de gestão
institucional

Criar e aperfeiçoar
instrumentos de gestão

Aprimorar e estimular o uso das
Tecnologia da Informação e Comunicação
- TICs como instrumento
de inovação para o campo museal

Promover a qualificação de agentes do
campo museal

Suporte
Fortalecer o aporte tecnológico
como ferramenta de gestão

Desenvolver e aplicar os instrumentos
necessários à plena implementação do
marco regulatório

Gestão de pessoas
Assegurar infraestrutura,
administração e logística

Potencializar a articulação e captação de recursos orçamentários

Aperfeiçoar mecanismos de valorização dos servidores e
colaboradores

Estruturar a política de gestão de pessoas

Valores
 Visão museológica

 Memórias e identidades  Patrimônio  Natureza educativa

 Diversidade  Relevância social

 Sustentabilidade  Acessibilidade
Universal

 Transparência

 Participação

