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Planejamento estratégico 2017-2021 
 
 
Apresentação do MAE-UFPR 
O MAE − Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, é um museu universitário integrado na 
estrutura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Foi inaugurado em 1963. Atualmente conta 
com três espaços físicos:  

• O antigo Colégio Jesuíta, localizado em Paranaguá, é a sede histórica do museu e o 
principal espaço expositivo.  

• A Reserva Técnica, localizada no Campus Juvevê da UFPR, em Curitiba, é o espaço 
destinado à conservação, guarda, inventário e pesquisa do acervo. Nesse local é 
realizado todo o tratamento técnico das coleções que inclui a higienização, 
acondicionamento, digitalização e curadoria, para posteriores divulgações, por meio 
de exposições, materiais didáticos e publicações. 

• A Sala Didático Expositiva é um espaço expositivo localizado no subsolo do Prédio 
Histórico da UFPR na Praça Santos Andrade. Apesar de aberta ao público em geral, a 
Sala Didática do MAE está principalmente voltada para receber o público escolar.  

O MAE-UFPR é responsável pela preservação do patrimônio histórico-cultural constituído 
pelo acervo de 80.000 peças, divididas em quatro coleções (arqueologia, cultura popular, 
etnologia indígena e arquivo histórico), e pelo desenvolvimento de ações referidas a esse 
acervo que articulem ensino, pesquisa, extensão, assim como ações educativas e 
museológicas. Atualmente o MAE conta com um Programa de extensão voltado para ações 
de curadoria dos acervos; um Programa de extensão voltado para as diversas ações de 
Difusão cultural (tais como montagem de exposições ou organização de eventos), e dois 
projetos dedicados às ações educativas relativas ao patrimônio do museu. Além disso, há 
um grupo de pesquisa registrado no banco do CNPq especificamente dedicado ao MAE-
UFPR.  
 
Missão  
Promover a preservação e a difusão do patrimônio e das coleções de seu acervo nas áreas 
de Arqueologia, Etnologia Indígena e Cultura Popular por meio de atividades de ensino, 
pesquisa, exposições, publicações, cursos e materiais lúdico-pedagógicos, visando a 
democratização do acesso às coleções e aos conhecimentos de suas áreas, assim como a 
valorização da diversidade cultural e social. 
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Objetivos 

Objetivo Geral: 

Valorizar a diversidade cultural e social por meio da democratização, preservação, pesquisa, 
educação e comunicação a respeito do patrimônio material e imaterial das áreas de 
Arqueologia, Etnologia Indígena e Cultura Popular sob a guarda da Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade Federal do Paraná. 
 
Objetivos Específicos: 

• Desenvolver e incentivar a pesquisa, o ensino e a extensão universitária nas áreas de 
conhecimentos pertinentes à sua constituição;  

• Democratizar e divulgar o conhecimento produzido por meio de exposições, 
publicações, materiais didáticos, ações educativas e outros produtos museológicos e 
culturais derivados das atividades acadêmicas do museu; 

• Preservar o seu acervo segundo os padrões científicos, técnicos e legais pertinentes; 
• Realizar o intercâmbio com instituições museológicas, de pesquisa e ensino, nacionais 

e internacionais, que trabalhem com as temáticas do MAE UFPR; 
• Publicar e divulgar os resultados de sua produção científica; 
• Prestar assessoria técnico-científica em suas áreas de atuação; 
• Promover, por meio de ações colaborativas, a inserção social do museu e o diálogo 

com diferentes comunidades, coletivos e instituições. 

 
Planejamento – Atendendo PDI 2017-2021 
 
Objetivo 1:  
Estruturar e implementar o Plano Museológico do MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia 
da UFPR  
Plano de ação:   
1. Elaborar o Plano Museológico do MAE UFPR  
2. Aprovar em órgão competente da UFPR o Plano Museológico do MAE UFPR 
 
Objetivo 2:  
Adequar os espaços e potencializar o uso da Reserva Técnica do MAE - Museu de 
Arqueologia e Etnologia da UFPR, em Curitiba.  
Plano de ação: 
1. Expandir a Reserva Técnica do MAE UFPR além dos 350 metros quadrados já existentes;  
2. Ampliar a visitação ao MAE;  
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3. Adequar o equipamento da Reserva Técnica para realizar as atividades de pesquisa e 
extensão previstas nos programas e projetos. 
 
Objetivo 3: 
 Implantar um banco de dados para salvaguarda do acervo de 80 mil peças do MAE - Museu 
de Arqueologia e Etnologia da UFPR. 
Plano de ação: 

1. Implantar sistema de informação, definido pelo Comitê Gestor de Tecnologia da 
Informação da UFPR; 

2. Estruturar o sistema para catalogação do acervo do MAE; 
3. Digitalizar o acervo;  
4. Alimentar o banco de dados.  
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