
 

 
 

 

FGV promove debate sobre tecnologias digitais para preservação de museus 

Iniciativa tem a parceria do Museu Nacional/UFRJ e visa criar rede de conhecimento 

 

As tecnologias digitais têm sido experimentadas com maior frequência em todos os 

processos relacionados à proteção e à preservação de bens culturais e artísticos. Com o 

objetivo de debater demandas e soluções de cunho tecnológico para o setor de 

preservação da herança cultural, a FGV promove o I Panorama em Tecnologias Digitais 

para Museus. O encontro será realizado dia 27 de novembro, na FGV, no Rio de Janeiro.  

 

A iniciativa da Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp) e do Centro de Pesquisa e 

Documentação (FGV CPDOC), em parceria com o Museu Nacional/UFRJ, visa ainda criar 

uma rede de conhecimento com o objetivo de mapear necessidades e reunir 

contribuições para o setor. O tema, já presente em debates nas comunidades culturais, 

ganhou ainda mais relevância depois do desastre no Museu Nacional/UFRJ.   

 

“O acidente no Museu Nacional/UFRJ deixa ainda mais evidente a necessidade de 

discussões acerca de novos recursos capazes de colaborar com a proteção e preservação 

de bens culturais artísticos e histórico-científicos brasileiros”, afirma a professora da 

FGV EMAp Asla Medeiros e Sá. De acordo com a professora, diante do desastre, é 

importante uma reação de todos os atores participantes do setor. “Temos que revisitar 

experiências a partir de casos passados, bem como o estado da arte em soluções 

vigentes para potencializar a criação de propostas que colaborem para o presente 

contexto”, ressalta. 

 

Data: 27 de novembro  

Horário: 8h às 17h 

Local: Auditório do 12º andar da FGV (Praia de Botafogo, 190) 

Inscrições: http://www.fgv.br/eventos/?P_EVENTO=4192&P_IDIOMA=0 

 

Programa: 

8:30: Registro de participantes 

9:00: Abertura do evento 

Prof. Dr. César Camacho (Diretor FGV EMAp) 

Prof. Dr. Celso Castro (Diretor FGV CPDOC) 

  



Profa. Dra. Asla Medeiros e Sá (FGV EMAp) e Profa. Dra. Vivian Fonseca (FGV CPDOC) 

9:30: Plenária "Museus de História Natural e Etnografia: desafios e horizontes da 

digitalização" 

Profa. Dra. Cristiana Serejo (Museu Nacional/UFRJ) 

Prof. Dr. Edmundo Pereira (Museu Nacional/UFRJ) 

10:30: Coffee Break 

11:00: Mesa "Tecnologias e Museus: caminhos para preservação e difusão" 

Roberta Zanatta  (Brasiliana Fotográfica/Instituto Moreira Salles) 

Rafael Zamorano (Pesquisador do Museu Histórico Nacional) 

Profa. Dra. Martina Spohr e Profa. Ms. Daniele Amado (FGV CPDOC) 

Moderação: Profa. Dra. Vivian Fonseca (FGV CPDOC) 

12:30:  Almoço 

14:00: Plenária "Tecnologias Digitais a Serviço do Patrimônio Histórico" 

Prof. Dr. Ricardo Marroquim (LCG/COPPE/UFRJ) 

15:00: Coffe Break 

15:30: Mesa "Estado da arte de soluções tecnológicas, reflexões sobre experiências 

implementadas" 

Prof. Dr. Jorge Lopes (PUC-Rio - INT/MCTIC) 

Prof. Dr. Luís Velho (IMPA) 

Adolfo Ibañez Villa (Arboreologia) 

Daniel Morena (32 bits) 

Moderação: Profa. Dra. Asla Sá (FGV EMAp) 

17:00: Encerramento do evento 

  

  


