Apresentação do evento

Universidade Federal de Pelotas

Museus universitários podem, na diversidade de
suas formas, ser apreciados como instituições dentro de
instituições, que destas segundas dependem, mas que
resguardam sua particularidade funcional, como todo o
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sociedade e a ela abertas, conservam, investigam e
divulgam o patrimônio que guardam (ICOM) e, no caso
dos museus universitários, são - ou podem ser - poderosos
Os museus universitários tem crescido em número
no Brasil, acompanhando o que vem acontecendo
com todos os museus, mas carecem de tratamentos
das universidades e não uma ação resguardada por uma
política nacional.
No entanto, a amplitude da categoria, que inclui, além
das instituições assim nomeadas, os lugares de caráter
museológico ( sítios, monumentos naturais, jardins, galerias
históricas e outros), indica, claramente, o desenvolvimento
de outras funções de igual importância para a sociedade
e, antes desta, para as instituições de ensino que abrigam
estes órgão; eles são densos laboratórios nos quais se
desenvolve o conhecimento e a formação de recursos
humanos; são lugares onde se exerce a docência em
todas as áreas, a pesquisa e o ensino informal da ciência
e da cultura.
Assim, comemora-se a Semana dos Museus UFPEL
com um evento que pretende discutir o panorama dos
inegociável missão de propor novas formas de expressar
a ciência, as artes e as demais expressões da cultura.
Contempla-se o tema “Museus para uma sociedade
sustentável” ao entender que compete aos museus
universitários encontrar e apresentar as conexões entre a
geração de novos conhecimentos e a compreensão dos
temas pungentes sobre a vida sustentável em um planeta
de recursos esgotáveis.
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