FAQ - PERGUNTAS E RESPOSTAS
EDITAL DE SELEÇÃO DE MUSEUS HUB+

Meu museu não tem CNPJ. Posso participar?
Sim, você pode participar. Serão aceitas inscrições de museus de todo território fluminense com ou
sem CNPJ, desde que se enquadrem na definição de museu em acordância com a Lei nº 11.904,
conforme descrito no edital. Para acessar a lei copie o endereço abaixo:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11904.htm
Qualquer museu pode se inscrever?
Sim. Qualquer museu localizado no território fluminense poderá se inscrever no Programa HUB+.
Aceitaremos inscrições de museus de arte, ciências, de tecnologia, históricos, eco-museus,
comunitários, etnográficos, arqueológicos, de história natural, dentre todas as demais tipologias
possíveis. A tipologia do museu não é de caráter avaliatório. O Programa HUB+ considera todas as
tipologias e diversidade de museus para a inscrição.
Meu museu precisa estar cadastrado no Sistema Estadual de Museu do Rio de Janeiro (SIM/RJ) para
se inscrever?
Não, seu museu não precisa estar cadastrado no SIM/RJ para se inscrever no edital. Mas, caso seu
museu seja selecionado para participar do Programa HUB+, é necessário realizar o cadastro, caso ele
ainda não o tenha.
Quantas pessoas do meu museu podem participar do Programa HUB+?
Não há um número determinado de participantes. A partir de diagnósticos e conversas com os museus
selecionados pelo Programa HUB+ para participar das ações de formação e qualificação do programa,
cada museu irá identificar qual(quais) colaboradores irão participar das atividades do HUB+. Iremos
planejar em conjunto as mentorias técnicas aos museus no campo da educação, preservação e
acessibilidades. Os cursos EAD terão vagas garantidas aos museus participantes, ficando a escolha de
cada museu a indicação de quem participará. Daremos acesso exclusivo aos workshops também
podendo ser acessados por mais de um colaborador do museu.

Ao final do programa, o museu deverá apresentar algum produto, textual ou de outra natureza?
Não. No Programa HUB+ o museu selecionado é beneficiado com uma formação continuada e
qualificada, além de participar de uma rede de museus pelo período de 12 (doze) meses. O museu não
precisa apresentar relatório ou qualquer outro produto.O HUB+ é um programa de formação e não
exigirá nenhuma produção dos museus além de sua participação nas atividades propostas ao longo
do tempo do programa.
Meu museu tem que arcar com algum custo relativo aos cursos e/ou profissionais envolvidos nas
atividades de formação?
Não. Seu museu não terá nenhum custo relativo ao programa. Todas as atividades serão
disponibilizadas gratuitamente em ações via plataforma virtual do HUB+ e atividades presenciais. Os
custos de deslocamento dos técnicos responsáveis pelas mentorias em ações presenciais para cada
museu será responsabilidade do programa. Os traslados das equipes dos museus participantes para o
workshop final da vivência compartilhada, se realizado em formato presencial, serão custeados pelo
programa.
O avanço da pandemia do COVI-19 pode influenciar na programação?
O Programa HUB+ se preocupa com a saúde de seus participantes. Assim, os encontros se darão de
forma híbrida, tanto online quanto presencialmente, mas sempre respeitando as recomendações e
decretos em relação ao COVID no Estado do Rio de Janeiro. As atividades poderão sofrer alteração
conforme a situação da pandemia no estado fluminense durante o ciclo do programa.
Como será feita a seleção por regiões fluminenses?
Conforme descrito no edital, 40% dos museus selecionados serão pertencentes às regiões
metropolitanas I, II e III; 60% deverá pertencer às demais regiões fluminenses. Para saber a qual região
seu museu pertence, leia com atenção o ANEXO II do edital. Caso a proporcionalidade prevista de 40%
para 60% não seja atendida, os 60% serão complementados por museus nas regiões II e III.

Quais são os critérios técnicos da seleção?
Para a seleção de museus, foram criados critérios para serem analisados pela comissão de avaliação
do Edital de seleção do Programa HUB+. Os critérios consistem na análise da resposta de três questões
obrigatórias que devem ser preenchidas no formulário de inscrição. São elas: exposição de motivos do
museu candidato, iniciativas culturais realizadas e comprovação de atuação em território.
Fui selecionado. Como terei acesso às atividades de formação online?
Os museus selecionados receberão instruções de como acessar a plataforma online do HUB+ e outros
canais e ambientes de ensino online do programa. Um passo a passo de como acessar as atividades
será compartilhado com os museus e profissionais da rede HUB+.
Meu museu não foi selecionado. Tenho como pedir uma revisão da decisão?
Não. A decisão da comissão de seleção é soberana, dentro dos critérios estabelecidos no edital, não
cabendo recurso sobre o resultado.
Como serão organizadas as mentorias técnicas?
Realizaremos 21 mentorias técnicas destinadas aos museus participantes do Programa HUB+. As
mentorias serão desenvolvidas a partir da necessidade de cada museu nas áreas da educação,
preservação e acessibilidades. Cada museu receberá mentorias exclusivas para aprimorar e qualificar
sua equipe de acordo com suas especificidades e demandas. Cada museu receberá 02 mentorias em
formato online e/ou presencial e escolherão conjuntamente com a coordenação do programa os
temas que serão trabalhados nas duas mentorias. 01 mentoria para completar as 21 mentorias
previstas será ministrada por colaborador especialista do Musehum - Museu das Comunicações e
Humanidades.
Quando serão as mentorias?
As mentorias estarão distribuídas no período de realização do programa de 12 meses, em datas a
serem organizadas com os museus selecionados. Poderão acontecer em formato online, com dois
encontros online com duração entre 60 e 90 minutos ou encontro presencial na localidade do museu,
com duração de 01 dia. Ao final será disponibilizado um diagnóstico a cada museu.

Como funcionam os workshops?
Os workshops são uma parte importante do programa. Eles estarão abertos ao grande público mas,
os museus participantes poderão acessar as aulas em primeira mão. Todos os workshops serão online,
em formato de vídeoaulas. O acesso será de forma remota e assíncrona, o que permite maior
liberdade para os participantes de acesso ao conteúdo. Os workshops estarão disponíveis na
plataforma HUB+ Digital.
Só posso acessar os workshops uma única vez?
Não. Seu museu pode acessar os workshops mais de uma vez. Os vídeos estarão disponíveis para
serem usados em formações de equipe do museu e para serem compartilhados na rede de formação
dos museus.
Posso escolher os cursos em formato EAD que meu museu irá participar?
Sim. Você pode escolher os cursos, lembrando que serão seis cursos no total, com foco nas áreas de
educação, preservação e acessibilidade. A escolha dos cursos será a partir das necessidades de
formação explicitadas pelo museu participante, sendo disponibilizadas um percentual de vagas em
cada curso aos museus do programa.
Sobre os cursos em formato EAD. Tenho dois funcionários interessados, cada um pode fazer um
curso?
Se dentro da disponibilidade de vagas destinada em cada curso aos museus do Programa HUB+ for
possível mais de um colaborador participar, fica a critério do museu definir. Você pode selecionar
mais de um funcionário para participar de cursos diferentes.
Ao final do programa, como terei acesso ao conteúdo gerado?
Uma publicação online em formato de e-book será disponibilizada para os museus participantes do
HUB+.
Ao final do programa, vou receber algum certificado de participação?
Sim, seu museu receberá um certificado de conclusão do programa HUB+ desde que cumpra o
acordado no termo de compromisso assinado assim que o programa se inicia.

Não encontrei a minha dúvida. O que eu faço?
Se ainda tem dúvidas em relação ao edital, participação e inscrição, envie um e-mail para
edital@projetohubmais.com.br

