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Introdução 

A Lei nº 7.287 de 18 de dezembro de 1984 regulamentou o desempenho das atividades de 

museólogo, em qualquer de suas modalidades, constituindo objeto da profissão do Museólogo. 

O Decreto nº 91.775/1985, ao regulamentar a referida Lei dispôs sobre a profissão de 

Museólogo e autorizou a criação dos Conselho Federal de Museologia – COFEM e dos 

Conselhos Regionais de Museologia – COREMs. O Sistema COFEM/COREMs constitui uma 

Autarquia Federal de direito público, com autonomia técnica e financeira.  

A missão do Sistema COFEM/COREMs é a de registro profissional, de orientação e da 

fiscalização do exercício da profissão de museólogo, valorizando as competências do 

profissional museólogo, para uma prática pautada na ética em benefício da preservação e 

comunicação do Patrimônio Cultural e da sociedade brasileira. 

Desde sua criação, o Sistema COFEM/COREMs enfrenta restrições financeiras e de pessoal, 

o que impacta diretamente na sua gestão, operacionalização e, por conseguinte, na sua 

missão. A estruturação do Conselho esbarra também na ausência de quadro de pessoal para 

suprir suas demandas operacionais e gerenciais.  

Nos dias 06 e 07 de outubro de 2017, na cidade de São Paulo, o COFEM participou, através 

de sua Presidente Rita de Cássia de Mattos, e do Administrador Voluntário do COFEM, Luis 

Fernando Bibiani, do Curso “Governança Corporativa Pública aplicável aos Conselhos de 

Fiscalização das Atividades Profissionais com base nas Orientações do TCU”. O Plenário do 

COFEM entendeu, avaliando as questões levantadas e discutidas durante aquele Curso, 

conforme apresentação feita pela Presidente do COFEM e do Administrador Voluntário, ser 

adequado adaptar o modelo administrativo do COFEM às recomendações apresentadas pelo 

TCU. Nesta perspectiva o Sistema COFEM/COREMs elaborou seu Plano Estratégico e de 

Ação abrangendo 2018-2020. A cada ano (2018, 2019 e 2020), após uma reavaliação – pelo 

COFEM e por cada um dos COREMs - das estratégias, ações e metas aqui propostas, 

poderão ser adaptadas – atualizadas e/ou mantidas para a gestão do ano seguinte - à 

realidade vivenciada e ás necessidades verificadas. Como base orientadora para o Plano 

Estratégico e de Ação aqui apresentado estabeleceram-se como objetivos cinco áreas de 

atuação que foram apresentadas e discutidas durante o Curso do TCU: Administração, 

Fiscalização, Governança, Políticas de aproximação interna e externa, Transparência. 

Com a realização e avaliação das atividades previstas e realizadas nos cinco eixos planejados 

e descritos acima, o Sistema COFEM/COREMs espera ver, nos resultados alcançados o 

cumprimento da sua missão e visão que o Sistema reflete na sociedade.   
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Plano Estratégico Sistema COFEM/COREMs 2018-2020 

 

                

 Missão      Visão 
Aprimorar a Administração                                             Ser referência para o profissional, 
Institucional em benefício do                                          para as Instituições e a sociedade  
Profissional museólogo e da               como uma Instituição efetiva, ética, 
Sociedade.                                                              e responsável. 

 

Resultados 
    Profissionais                                    Sociedade/Instituições                          COREM’s  
Valorizar o Museólogo                  Oferecer um profissional ético     Aperfeiçoar a estrutura 
e proteger institucional-               e tecnicamente confiável.           organizacional e o pro-                          
mente sua atividade             cesso de atuação 
profissional.                                         
 

 

Processos   Internos 
Aprimorar a gestão,                Zelar pela gestão de                   Buscar proporcionar    total 
reavaliando  sua                       seus recursos.                              transparência de suas ações. 
atuação. 
 
                         Manter e Ampliar o relacio-                      Aperfeiçoar o processo de 
                         namento  com  Instituições                       fiscalização  e   orientação 
             públicas e privadas.                                    Profissional. 
 

 

Gestão e Inovação 
Aperfeiçoar a  gestão   do         Promover a integração e          Promover uma gestão estratégica 

desempenho e o reconhe-       sinergia do Sistema                   no Sistema COFEM/COREMs. 
cimento profissional.                 COFEM/COREM’s 
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Objetivos para a Gestão do Sistema COFEM/COREMs de 2018 - 2020 

Durante a Assembléia Geral Ordinária - AGO de março de 2018, o Plenário do COFEM 

entendeu que as cinco áreas apresentadas e discutidas durante o Curso promovido pelo TCU, 

deveriam constituir os objetivos de gestão do Sistema COFEM/COREMs - como diretrizes 

orientadoras para o período 2018 a 2020. Ficou, igualmente, estabelecida a necessidade de se 

contar com grupos de trabalho, buscando distribuir as responsabilidades de forma a otimizar o 

trabalho do próprio COFEM, balizando e direcionando ações que abranjam o Sistema 

COFEM/COREMs. Cada Grupo de Trabalho (GT) do COFEM será responsável pela 

implementação e acompanhamento de cada um dos cinco objetivos:  

1. Administração: disponibilizar o Manual de Gestão Operacional do Sistema COFEM-

COREMs, visando unificar as ações administrativas de Secretaria e Tesouraria nos COREMs, 

orientar e dar suporte para um mesmo entendimento na atuação pelos Conselheiros do 

Sistema e para os que assumirem na gestão seguinte essas áreas de trabalho.  Grupo de 

Trabalho: Andréa Fernandes Considera; Heloisa Helena Queiróz; Ivanei da Silva; Lucimery 

Ribeiro de Souza e Maria Regina Martins Batista e Silva.  

2. Fiscalização: fomentar sua implantação paulatina, balizada por Resolução específica e 
Manual de Orientação à Fiscalização Profissional. Grupo de Trabalho: Adriano Edney Santos 
de Oliveira; Alexandre Valadão Rios; Heloisa Helena Queiróz e Maria Cristina Pons da Silva.  
 
3.Governança: gerenciar ações institucionais e profissionais que objetivem benefícios à 
sociedade. Grupo de Trabalho: Inga Ludmila Veitenheimer Mendes; Márcia Silveira Bibiani e 
Rita de Cássia de Mattos.  
 
4.Políticas de aproximação interna e externa:  fomentar e incrementar contatos com entidades 
afins, bem como ativar o engajamento dos registrados nas ações do Sistema 
COFEM/COREM’s, visando somar esforços para a valorização da profissão e benefício à 
sociedade. Grupo de Trabalho: Adriano Edney Santos de Oliveira; Alexandre Valadão Rios; 
Andréa Fernandes Considera; Clarete de Oliveira Maganhotto; Maria Olímpia Mendes 
Dutzmann e Maria Regina Martins Batista e Silva.  
 
5.Transparência: manter atualizadas todas as informações – administrativas, técnicas, legais e 
financeiras – do Sistema COFEM/COREMs, conforme preconizado pelo TCU. O veículo será o 
“Portal da Transparência” locado no site de cada Conselho, proporcionando suporte às 
Regionais que ainda não o tenham. Grupo de Trabalho: Maria Eugenia dos Santos Teixeira 
Saturni e Maria Olímpia Mendes Dutzmann. 

 
Análise para formulação do Plano Estratégico e de Ação 
 

Buscando auxiliar a proposição do Plano Estratégico e de Ação do COFEM, focando nos 

objetivos propostos para a Gestão de 2018, com reflexos no Sistema COFEM/COREMs, 

utiliza-se a mesma análise Institucional, considerando o ambiente externo e o ambiente interno 

(análise SWOT), quando da proposição dos Planos Estratégicos e de Ação de 2016 e de 2017. 
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Tal análise tem como base o termo inglês SWOT, cujas iniciais representam os seguintes atos: 

 
Streghts – Forças 
Weaknesses – Fraquezas 
Opportunities – Oportunidades 
Threats – Ameaças 

 
Tal análise mostra, agora, novas questões identificadas e acrescidas a algumas que ainda 

continuam mantidas quando do levantamento realizado em 2016, e que deverão continuar 

sendo trabalhadas: 

 

Pontos Fracos: 

1. Grandes extensões territoriais de alguns COREMs. 

2. Falta de Delegacias Regionais.  

3. Falta de sede para o COFEM e os COREM’s. 

4. Falta de fiscalização por parte dos COREMs 

5. Inadimplência de alguns COREMs com o COFEM  

6. Dificuldades em renovação dos conselheiros dos COREMs e do COFEM 

7. Pouca integração dos museólogos com os respectivos COREMs, gerando baixa 

participação e consequente dificuldade no atendimento às demandas profissionais e da própria 

sociedade pelos Regionais. 

8. Inadimplência por parte de registrados.  

9. Baixa solicitação de CRT por parte dos museólogos 

10. Falta de aproximação com cursos de Museologia.   

11. Alguns COREM’s não enviam a relação de seus registrados ao COFEM.  

12. Prazos e custos do TCU.  

13. Pouca compreensão e valorização das funções do museólogo por parte de órgãos públicos 
e privados, gerando erros nos editais de contratação dos profissionais da área que, por sua 
vez, gera um número expressivo de denúncias a serem averiguadas e corrigidas quando 
possível.   

14. Não previsão de museólogos nos editais do IBRAM e de outros órgãos.  

15. Descompasso nas respostas e ações por parte dos COREMs a uma mesma situação. 

16. Falta de recursos humanos administrativos tanto no COFEM, como nos COREMs 
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Pontos Fortes: 

 

1. Reunião do COFEM com TCU ocorrido em 2018/1 (RS) para fornecimento de informações 

relativas a questões pendentes junto ao mesmo e detalhamento da realidade vivida pelo 

Sistema COFEM/ COREMs e possibilidades de superação.  

 
2. Publicidade das ações através dos sítios eletrônicos. 
 
3. Novos registros de museólogos.   
 
4. Contato com bacharelandos.   
 
5. Sugestão de Tabela de honorários e prestação de Serviços do profissional museólogo.   
 
6. Assembleias – AGO e AGE através de Skype.    
 
7. Representatividade Nacional.  
 
8. AGE COFEM e COREM’s. 
 
9. Atuação de Grupos de Trabalho do COFEM. 
 
 

Ameaças: 

 
1. Pouca valorização e desconhecimento da atuação do profissional museólogo pela 
sociedade e de algumas Instituições privadas e públicas.  
 
2. Editais não qualificados e prejudiciais aos museólogos.   
 
3. Baixa arrecadação por parte dos COREMs                                                          
 
4. Profissionais trabalhando em outras regiões sem transferência. 
 

 

Oportunidades: 

 
1. Definição e orientações legais para a Fiscalização do Profissional Museólogo  
 
2. Organização e implantação do Manual de Gestão Operacional do Sistema COFEM-

COREMs.  

 

3. Resoluções do COFEM que orientam e otimizem ações dos COREMs.  

 
3. Presença de cursos de Graduação em Museologia em todas as Regionais. 
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4. Criação de cursos de Museologia stricto sensu, em algumas Regionais. 
 
5. Implantação do novo Regimento Interno do COFEM.  
 
6. Facilidade de reuniões específicas do COFEM e com os COREMS, AGO e AGE através do 

Skype. 

 

7. Aproximação ao TCU – reuniões e cursos 

 

8. Lei nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009, que cria o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM. 

 

9. Estatuto dos Museus (Lei 11.904 de 14 de janeiro de 2009).  
 
10. Implantação no sitio eletrônico do COFEM de Portal da Transparência. 
 
Para a formulação do Plano Estratégico e de Ação do COFEM, como balizador para o Sistema 

COFEM/COREMs para o período de 2018 - 2020 mantém-se, como em anos anteriores, um 

diagnóstico institucional, considerando a análise SWOT. Tal análise consiste de duas fases 

distintas, uma interna e outra externa. A partir do diagnóstico é possível definir estratégias, 

ações e metas para o cumprimento da missão do SISTEMA, passíveis de serem seguidas e 

alcançadas. Vale ressaltar que as metas agora apresentadas visam a gestão de 2018 e, como 

já ressaltado da Introdução deste documento. a cada ano (2018, 2019 e 2020), após uma 

reavaliação – pelo COFEM e por cada um dos COREMs - das estratégias, ações e metas aqui 

propostas, poderão ser adaptadas – atualizadas e/ou mantidas para a gestão do ano seguinte 

- à realidade vivenciada e às necessidades verificadas. 

 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

O ponto inicial para a formulação do Plano Estratégico do COFEM/COREMs, tal como tem 

sido nos dois últimos anos, tem como base o diagnóstico interno e diagnóstico externo, 

considerando que o Sistema COFEM/ COREM’s constitui uma Autarquia Federal com 

personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira. A 

missão desta Autarquia é a de registrar, orientar e fiscalizar os profissionais museólogos 

quanto ao desempenho legal, ético e tecnicamente compatível a sua formação, resguardando 

seus deveres e direitos, garantindo, assim, um serviço de qualidade para a sociedade. 

Diagnóstico Interno 

O objetivo da metodologia adotada foi a de propiciar à organização um melhor conhecimento 

de sua realidade, e também possibilitar a identificação dos maiores desafios para o seu 

aprimoramento e desempenho na condição de Autarquia Federal, de direito público. 
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Para o diagnóstico Institucional interno foram analisados e avaliados a legislação profissional e 

todos os documentos produzidos pelo COFEM/ COREMs. 

Foi considerada a legislação Profissional: Lei nº 7.287, de 18 de dezembro de 1984, que 

Dispõe sobre a regulamentação da profissão de museólogo; Decreto nº 91.775, de 15 de 

outubro de 1985, que regulamenta a Lei nº 7.287, que dispõe sobre a profissão de Museólogo 

e autoriza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Museologia. Os 

principais documentos e informações analisados: Resoluções COFEM, Portarias, Regimento 

Interno, Relatórios, Orçamentos, os profissionais registrados nos COREMs, Análise SWOT. 

Diagnóstico Externo 

O ambiente externo, naturalmente, influência e impacta a instituição, assim, a análise dos 

fatores externos é fundamental para a definição de uma estratégia institucional, pois deles são 

extraídas variáveis que podem representar oportunidades e ameaças capazes de influenciar 

os objetivos estratégicos e o cumprimento da missão organizacional. 

O ambiente externo que exerce grande influência para o Sistema COFEM/COREMs, está 

representado, especialmente, pelos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu em 

Museologia existentes no Brasil; pelos Museus públicos e privados brasileiros; pela 

participação do COFEM e COREMs como membros em distintas instâncias governamentais 

relacionadas à sua missão; pela participação em eventos relacionados à área museológica, 

entre outros; pela legislação federal representada pela Lei 11.904 de 14 de janeiro de 2009 

que instituiu o Estatuto dos Museus e pela Lei nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009, que cria o 

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM e, ainda, pelo Decreto nº 8.124, de 17 de outubro de 

2013 que regulamenta os dispositivos das Leis nº 11.904/ 2009  e nº 11.906/2009. 

 

A partir de 2016 com o agravamento da crise econômica a área cultural ficou muito 

prejudicada com o corte de inúmeros projetos na área museológica especialmente. 

Em 2018 esse processo se agravou com a piora do quadro econômico e em setembro a 

cultura brasileira foi duramente atingida pelo incêndio do Museu Nacional e em seguida, a 

edição das MPs 850 e 851, dez dias depois do incêndio trouxe incerteza ainda maior, uma vez 

que a MP 850 prevê a privatização da gestão do patrimônio museológico no país, com a 

extinção do IBRAM e a criação da ABRAM-Agencia Brasileira de Museus. 

Trata-se de uma proposta preocupante não só para as instituições museológicas como 

também para os funcionários do setor museológico brasileiro  

As principais tendências levantadas 

1. Participação do COFEM com representante no Setorial de Museus junto ao Pleno do 

Conselho Nacional de Política Cultural- CNPC 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8124.htm
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2.  Participação do COFEM com representante no Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de 

Museus (SBM) 

 

3. Participação do COFEM como representante no Conselho Consultivo do Patrimônio 

Museológico do IBRAM 

 

4. Gestão junto ao MEC visando firmar um Termo de Colaboração, buscando colaborar na 

avaliação dos cursos de Museologia.  

 

5. Participação do COFEM/COREMs em Audiências Públicas que versem sobre questões que 

envolvam os profissionais museólogos. 

 

5. Buscar espaço físico próprio que possibilite instalar o COFEM, - otimizando e melhorando o 

desempenho Institucional.  

 

DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS 

A partir dos dados do Diagnóstico Institucional – foi definida a questão central e estabelecidos 

alguns direcionamentos estratégicos  

 
Questão Central  
 

A Questão Central do Sistema  COFEM/COREMs, naturalmente, deve estar relacionada a sua 

vocação legal, isto é, a fiscalização e orientação do profissional museólogo. Diante do exposto 

se questiona: 

 

Que resultados serão possíveis alcançar até o final de 2018-2020 que possibilitem um 

melhoramento continuado do sistema de fiscalização do profissional museólogo, sua 

valorização e atuação, em termos de deveres e direitos, fornecendo e garantindo à 

sociedade uma atuação profissional de qualidade? 

 
Direcionadores definidos para o Plano Estratégico do COFEM ˗ 2018-2020  
 
Promover a imagem do Sistema COFEM/COREMs: 
 
1. Reavaliação da atual estrutura administrativa do Sistema COFEM/COREMs. 

2. Garantir aos museólogos segurança legal e ética para o desempenho de suas atividades 

profissionais.  

 

3. Proporcionar mecanismos legais (Certificação de Responsabilidade Técnica – CRT, 

Resolução COFEM 02/2016) que assegurem o registro das atividades profissionais 
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fortalecendo e valorizando o museólogo junto às instituições públicas e privadas e em 

contratos de prestação de serviços na área de atuação do profissional.  

 

4. Garantir que a sociedade sinta segurança e confiança no profissional museólogo. 

 

5. Valorizar o profissional museólogo perante as instituições museológicas e à sociedade em 

geral, de forma transparente através de diferentes mídias. 

 
6. Manter a representação do Sistema COFEM/COREMs junto aos órgãos públicos e privados 
visando assegurar a visibilidade e importância da profissão. 
 
7. Buscar mecanismos para superar os pontos fracos do Sistema COFEM/COREMs, tais como 
a questão da fiscalização, a inadimplência, a relação com os profissionais, entre outros. 
 
8. Manter, através de diferentes mídias e atividades, contato permanente com a classe 
profissional, orientando, atualizando e defendendo a sua área de atuação.   
 
9. Buscar uma maior e constante integração do Sistema COFEM/COREMs no sentido de uma 
atuação mais integrada e colaborativa em prol da valorização e reconhecimento da Instituição 
como sendo a base legal de sustentação da profissão de museólogo. 
 
10. Incrementar mecanismos buscando ampliar o registro de Pessoas Jurídicas. 
 
11. Reavaliação dos documentos do COFEM (Resoluções, Portarias e outros). 

12. Renovação e atualização da página eletrônica do COFEM e COREMs, visando uma maior 

transparência institucional e integração com a comunidade profissional e sociedade em geral.  

Avaliação 

Para logramos alcançar o proposto no Plano Estratégico (2018-2020), cada ano deste 

período será passível de avaliações e readaptações que se fizerem oportunas buscando o 

aprimoramento necessário de Governança e Transparência compatíveis com a missão legal 

do Conselho, a da Fiscalização profissional, oferecendo serviços técnicos de qualidade e que 

atendam os anseios e necessidades da sociedade. Os resultados gerais que se busca 

alcançar envolvem:  

- fortalecer a imagem do Sistema COFEM/COREMs, interna e externamente; 

- imprimir credibilidade e visibilidade para o Sistema; 

- servir,o sistema COFEM/COREMs como referência para seus profissionais e a sociedade;  

-  proporcionar eficiência e eficácia no atendimento; 

- aprimorar o processo de planejamento do Sistema; 

- buscar qualificar as atividade do Sistema, buscando a coesão de seus profissionais, 

aproximação com os estudantes da museologia, com a comunidade e com o público, em geral.  

 

 
Obs. Faz parte desse Plano o Quadro de Atividades 2018-2020, anexo a esse documento. 


