
XVII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO MINOM-ICOM
III CIRCULAR

O MINOM EM NAZARÉ

A XVII Conferência do Comitê Internacional para uma Nova Museologia – MINOM está 
sendo preparada com muito carinho pelas pessoas integrantes da Comissão local – Uni-
versidade Federal de Rondônia, por meio do Programa de incentivo a Extensão Universitá-
ria – PROEXT que é financiado pelo Ministério da Educação, pela comunidade de Nazaré e 
pelos parceiros que têm tornado possível este evento.  

A proposta que apresentamos para a XII Conferência, a ser realizada de 3 de 7 de agosto 
de 2016, baseada na ideia de colaboração dos membros do MINOM com a comunidade 
ribeirinha é uma aposta na construção de conhecimento conjunto que resultem na propo-
sição de encaminhamentos úteis e passíveis de aplicação para as demandas mais urgentes 
da comunidade. Assim como, a expectativa de sediar o primeiro museu ribeirinho do Esta-
do de Rondônia tendo como aporte os pressupostos da museologia social. 

Os membros inscritos para a conferência serão divididos em Grupos de Trabalho com os 
seguintes eixos:

GT 1 Museu, Museologia Social e Sustentabilidade; 
GT 2 Museologia e Movimentos Sociais;
GT 3 Sociomuseologia e Cartografia Social;
GT 4 Museologia do Bem Viver;
GT 5 Educação, Memória e Cidadania.

Os Grupos de Trabalho, os debates, as apresentações das comunicações inscritas e os 
demais encontros terão como principal objetivo o encaminhamento de sugestões e ideias 
para a resolução dos problemas identificados pela comunidade e demais participantes do 
MINOM. É importante dizer que não temos ilusões a ponto de imaginar que estas soluções 
ou ideias resolverão os problemas da comunidade, no entanto, sabemos que podem gerar 
mudanças e possibilidades de inovação em variados seguimentos.



AOS INSCRITOS
Os participantes inscritos, mediante carta de intenção explicando a motivação em fazer 
parte de um dos GTs, com os respectivos resumos da comunicação que pretende compar-
tilhar, terão um tempo de 20 minutos para a realização das devidas apresentações. 

HOSPEDAGEM EM PORTO VELHO

Não se esqueça de realizar sua reserva em dos hotéis da cidade garantindo sua estadia até sua 
saída para Nazaré – dia 03 de agosto. 

Algumas sugestões:

Hotel Samir 
Endereço: 635 - Av. Carlos Gomes, 585 - São Cristóvão, Porto Velho - RO, CEP 76804-021

Hotel Vitória Palace
Endereço: R. Duque de Caxias, 745 - Centro, Porto Velho - RO, CEP 78900-040
Telefone:(69) 3221-9232

Hotel Dubai
Endereço: R. Gonçalves Dias, 204 - Centro, Porto Velho - RO, CEP 76801-076
Telefone:(69) 3224-4666

Larison Hotéis
Endereço: Avenida Carlos Gomes, 756 - Caiari, Porto Velho - RO, CEP 76801-150
Telefone:(69) 3229-0509

Hotel Vila Rica Porto Velho
Endereço: Av. Carlos Gomes, 1616 - São Cristóvão, Porto Velho - RO, CEP 76804-085
Telefone:(69) 3224-3433
https://www.google.com.br/search?q=hoteis%20em%20porto%20velho&rf l fq=1&rl la=0&rl la-
g=-8763365,-63903384,254&tbm=lcl&tbs=lf_hd:-1,lf_maxhp:-1,lf_maxhpit

TRANSLADO

Aéreo: o participante deverá notificar a comissão local do MINOM sobre o horário, dia de che-
gada/partida e o hotel em Porto Velho escolhido para hospedagem.

Saída para Nazaré: no dia 03 de agosto, a partir das 8h, teremos 1 ônibus com itinerário dos 
hotéis para direcionar ao Porto Cai N’água.

Retorno de Nazaré: no dia 07 de agosto com chegada do barco prevista para as 20h. 1 ônibus 
será direcionado do Porto Cai N’água para os hotéis.

O transporte de ida e volta à Comunidade de Nazaré será gratuito e realizado por meio de barco. 



HOSPEDAGEM EM NAZARÉ 

Todas as três pousadas possuem instalações 
simples: banheiros de alvenaria e demais 
dependências de madeira:

Pousada Hollywood:

5 Quartos com cama casal com ar condicionado,
valor da diária R$ 60,00
2 quartos duplos com ar condicionado, valor da 
diária R$ 60,00
Banheiros: 1 masculino e 1 feminino
Servem café da manhã
Acomodam de 9 a 14 pessoas

Pousada Canãa:

1 suíte com espaço para mais pessoas, 
com ar condicionado – valor diária R$ 70,00
3 Quartos (cama casal) com ar condicionado, valor 
diária R$ 60,00
2 quartos duplos com ventilador, valor diária R$ 30,00
1 quarto single com ventilador, valor diária R$ 30,00
Banheiros: 1 masculino e 1 feminino
Servem café da manhã
Acomodam de 9, 13 ou até 22 pessoas com colchões 
no chão.

Pousada Nunes:

2 Quartos (cama casal) com ventilador, valor  da 
diária R$ 30,00
4 quartos single com ventilador, valor diária R$ 30,00
Banheiros: 1 unissex
Servem café da manhã
Acomodam de 6, 8 ou até 12 pessoas com colchões 
no chão.
Obs.: não dispõem de colchoes extras.

Acampamentos podem ser montados: nas duas 
escolas de ensino fundamental e médio ou pró-
ximos às pousadas. Os interessados devem levar 
barracas, colchonetes e ou sacos de dormir. 



ALIMENTAÇÃO

Possui um restaurante com o melhor tempero do Madeira, como 
é conhecido. Na Pousada Canaã, D. Antônia também oferece ali-
mentação. Necessário apenas confirmar pela manhã.

A cozinha beradeira tem por opção: salada de legumes, arroz 
branco, feijão, farinha, macarrão, galinha caipira e peixes. 
Também servem carne vermelha, à escolha.

Valores:

Restaurante Tempero do Madeira: para servir-se à vontade, 
por pessoa R$ 20,00. Prato feito a R$ 15,00.
Pousada Canaã: para servir-se à vontade, R$ 15,00 por pessoa.
Bares e Lanchonete

ORIENTAÇÕES BÁSICAS:

•	 Para melhor conforto durante sua viagem a Nazaré, tragam redes com cordas para amarrar 
no barco. A descida pelo Rio Madeira tem tempo estimado de cinco horas;

•	 Objetos pessoais para trilha, como lanterna, chapéu, squeeze, etc.;
•	 Roupas confortáveis adaptadas para ambiente úmido e quente e trilha;

•	 Em Nazaré temos apenas telefones fixos. Não temos sinal de telefonia celular; 
•	 Repelentes! Medicamentos pessoais para primeiros socorros;

•	 Máquinas fotográficas para os registros;
•	 Em Nazaré não temos acesso à Internet (limitado apenas na escola de ensino médio);

•	 Tragam roupas de banho.



3 DE AGOSTO 4 DE AGOSTO 5 DE AGOSTO 6 DE AGOSTO 7 DE AGOSTO
8:00 - saída de PVH 08:00  Visita aos 

pontos de ex-
posições, vivências. 
Cada GT fará um 
roteiro e conversa 
com os moradores

08:00  Visita aos 
pontos de ex-
posições, vivências. 
Cada GT fará um 
roteiro e conversa 
com os moradores

08:00  Visita aos 
pontos de ex-
posições, vivências. 
Cada GT fará um 
roteiro e conversa 
com os moradores

09:00 Saída de 
Nazaré.

10:30  Abertura da 
XVII Conferência  do 
MINON:  Provo-
cações: Memória 
Acesa: o patrimônio 
cultural conectado 
com a vida

10:30  Desen-
volvimento das 
propostas de 
trabalho. Diálogo e 
construção coletiva

10:30  Desen-
volvimento das 
propostas de 
trabalho. Diálogo e 
construção coletiva

10:30  Desen-
volvimento das 
propostas de 
trabalho. Diálogo e 
construção coletiva

10:30  Construção 
da Carta MINOM 
Nazaré/Amazônia 
2016

10:30  Passeio pago 
ao lago do peixe 
boi (R$ 10,00) por 
pessoa

10:30  Passeio pago 
ao lago do peixe 
boi (R$ 10,00) por 
pessoa

10:30  Passeio pago 
ao lago do peixe 
boi (R$ 10,00) por 
pessoa

12:30 almoço no 
barco

12:30 almoço na 
Vila

12:30 almoço na 
Vila

12:30 almoço na 
Vila

12:30 almoço no 
barco

14:00  Apre-
sentação da 
Programação. Início 
da divisão dos Gts I, 
II, III, IV e V

16:00 Apresentação 
dos resultados do 
Proep: Em Defesa 
do Patrimônio 
Cultural dos Ribeir-
inhos: Educação, 
Memória e Cidada-
nia no B. Madeira 

16:00  Roda de 
Conversa Novoa e 
com o Movimento 
dos Atingidos por 
Barragens

16:00  Apre-
sentação dos Tra-
balhos dos Grupos 
Temáticos Reunião 
dos Gts EIXOS I, II, 
III, IV e V

15:00 
Encerramento da 
XVII Conferência do 
MINOM

14:00  Apre-
sentação da 
Programação. Início 
da divisão dos Gts I, 
II, III, IV e V

16:00 Apresentação 
dos resultados do 
Proep: Em Defesa 
do Patrimônio 
Cultural dos Ribeir-
inhos: Educação, 
Memória e Cidada-
nia no B. Madeira 

16:00  Roda de 
Conversa Novoa e 
com o Movimento 
dos Atingidos por 
Barragens

16:00  Apre-
sentação dos Tra-
balhos dos Grupos 
Temáticos Reunião 
dos Gts EIXOS I, II, 
III, IV e V

19:00   Minhas 
raízes: bate-papo e 
show

20:00 Cantoria com 
a Velha Guarda de 
Nazaré 

20:00 Construção 
de bioinstrumentos 
com a comunidade   

20:00 Lancamento 
do livro seu Zé 
Ferreira 
Sarau de poesia

19:00  Chegada em 
Porto Velho
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PROGRAMAÇÃO DE OFICINAS 

Serão oferecidas atividades em caráter de Oficinas aos alunos(as) das duas escolas locais: são  cerca 
de 140 crianças da Escola Municipal de Ensino Fundamental e 220 adolescentes e jovens da Escola 
Estadual de Ensino Médio, distribuídos entre os dois turnos de funcionamento. Os alunos poderão 
se inscrever antecipadamente nas oficinas de seu interesse. As mesmas funcionarão paralelamente à 
programação da XII Conferência do MINOM.

Objetivando a valorização da cultura, memória e patrimônio das comunidades ribeirinhas, bem como 
desenvolver coletivamente produções de caráter artístico, técnico e poético é que estão sendo ges-
tadas as propostas. A oficinas abordarão temas e áreas variados como, a de Modelagem em Argila, 
Desenho, Xilogravura, Papel Artesanal, Fotografia, Poesia, Contação de histórias, bioconstrução e al-
gumas outras. O contato e envolvimento dos professores locais tem sido um ponto forte para a garan-
tia do sucesso destas atividades que estão sendo finalizadas!

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Intensificando a poética que respiramos em Nazaré em sua simplicidade, na riqueza de histórias e de 
memórias de seus moradores, no respeito a natureza e tudo que dela provém, teremos para além das ati-
vidades culturais propostas na programação do MINOM, um espaço para veiculação de audiovisuais com 
programação para todas as idades, aberto à comunidade, com produções também locais. 

Artesanatos produzidos pela comunidade serão expostos e disponíveis à compra, para incremento das 
atividades econômicas locais. Lembramos que Nazaré não possui agencias bancárias, nem caixas eletrôni-
cos para realização de movimentação financeira. Portanto, ainda em Porto Velho, deverão providenciar os 
respectivos saques para manutenção de sua estadia.

Um ponto alto da programação cultural será o lançamento do livro do Seu Zé Ferreira, um dos moradores 
mais antigos do lugar; traz na beleza de seus versos simples a potencia da vida beradeira, que nos ajudam 
a conhecer um pouco mais de nosso país, de nossa cultura e história. 



Coordenação MINOM
President

Paula Assunção, The Netherlands
Vice Presidents

Mário Moutinho, Portugal
Mário Chagas, Brasil

Coordenação Unir
Marcele Regina Nogueira Pereira, Profª Departamento de Arqueologia

Valéria C. Ferreira e Silva, Profª Departamento de Arqueologia
Edison do Carmo Arcanjo, Prof. Departamento de Artes Visuais
Maria Aparecida F Louzada, Profª Departamento de Educação

Evânia Lima de Barros, Técnica Departamento de Artes Visuais
Acadêmicos/as

Brenda Caroline B. de S. Miranda, Departamento de Ciências Sociais
bolsistas do curso de Arqueologia

Elizeu Braga de Oliveira, poeta, ator e integrante do PROEP

Secretaria de Educação Estadual de Rondônia 
Chirlane e Alessandro, Técnicos

Timaia Nunes, vice-diretor Escola Estadual de Nazaré

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através 
do e-mail xviiconferenciaminom@gmail.com




