
REGIMENTO INTERNO 
MEMORIAL DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS

Capítulo I
Da caracterização e objetivos

Art.  1° O Memorial  do Instituto  Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa

Catarina, Câmpus Florianópolis, criado por meio da resolução 001/2013 de 19 de junho

de  2013,  que  passa  a  ser  denominado  de  MIFSC-CF,  constitui-se  em  um  órgão

suplementar da Instituição, de caráter multidisciplinar, e rege-se pelo Regimento Geral do

IFSC, pelo Regimento do Câmpus Florianópolis e pela legislação vigente.

Art. 2º O MIFSC-CF tem como missão preservar, conservar e expor a memória dessa

instituição, potencializando a interação da sociedade com a produção técnica, científica e

cultural.

Art. 3º Em consonância com o artigo 3º da Resolução 001/2013 o Memorial do IFSC/CF

tem por objetivos:

I. Valorizar a  memória  da Instituição,  como compromisso do Estado para com os

seus cidadãos;

II. Preservar  e  conservar  a  história  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia de Santa Catarina;

III. Adquirir  acervos  de  acordo  com  a  política  de  aquisição,  estabelecida  no  seu

Regimento Interno;

IV. Documentar com os procedimentos técnicos museológicos o acervo permanente;

V. Expor  os  objetos  que componham o acervo do Instituto  Federal  de  Educação,

Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - Câmpus Florianópolis;

VI. Promover oficinas de capacitação abertas ao público com o objetivo de difundir o

conhecimento sobre os temas relacionados ao Memorial e áreas afins.

Capítulo II
Da Estrutura Organizacional Básica

Art. 4º As unidades orgânicas que constituem a estrutura básica do MIFSC-CF são:



I. Coordenação do Memorial;

II. Conselho Consultivo; 

III. Comissão de Acervo;

IV. Setor de Museologia;

V. Setor Administrativo.

Seção I 

Da Coordenação do Memorial 

Art. 5º A  Coordenação  do  MIFSC-CF  estará  vinculada  a  Vice-Direção  do  Câmpus

Florianópolis, conforme previsto no Regimento Geral.

Art. 6º O mandato da Coordenação do MIFSC-CF terá vigência igual à designada por

portaria ministerial ou enquanto ocupar o cargo de Vice-Diretor do IFSC/CF.

Art. 7º Compete ao Coordenador do Memorial:

I. Representar o Memorial, quando solicitado, junto a Reitoria do IFSC e em suas

relações com outras Instituições;

II. Zelar pela fiel execução do Regimento Interno do Memorial;

III. Supervisionar e coordenar as atividades dos setores técnicos e administrativos,

incluindo  o  controle  das  questões  funcionais  como  afastamento,  férias  licença,

entre outros, em concordância com as normas e instruções emanadas do IFSC;

IV. Convocar e presidir as reuniões do Conselho Consultivo do MIFSC-CF bem como

convocar e presidir as reuniões dos integrantes da equipe do MIFSC-CF;



V. Convocar e presidir as reuniões da comissão de acervo do MIFSC-CF;

VI. Coordenar as equipes que irão executar as exposições do Memorial sempre que

necessário;

VII.Exercer o poder disciplinar no âmbito do Memorial;

VIII. Elaborar, subsidiado por seus respectivos setores, o relatório anual do MIFSC-CF

apresentando para ciência do colegiado do Câmpus, para apreciação e aprovação;

IX. Coordenar a elaboração do programa de segurança do MIFSC-CF respeitando as

normas  de  segurança  vigentes  do  IFSC/CF,  o  qual  deverá  ser  avaliado

permanentemente  e  modificado  sempre  que  se  fizer  necessário  pelo  Conselho

Consultivo do Memorial.

Seção II

Do Conselho Consultivo

Art.  8º  O Conselho  Consultivo  é  órgão  normativo  e  de  supervisão  com a função de

assessorar a direção do Memorial, atuando no sentido de favorecer o cumprimento das

suas finalidades.

Parágrafo único – O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente a cada três meses e

sempre que necessário por convocação do Coordenador do Memorial ou por três de seus

membros, com convocação prévia de no mínimo 72 horas.

Art. 9º O Conselho Consultivo será constituído pelo:



I. Coordenador do Museu, membro nato e presidente;

II. Um representante da pesquisa e extensão;  

III. Um representante dos servidores do IFSC em atividade ou aposentado indicado

pelo Diretor do Câmpus;

IV. Um representante entre os discentes do IFSC-Câmpus Florianópolis indicado

por seus pares.

§ 1° O membro mencionado no inciso III terá mandato de dois anos, podendo ser

reconduzidos uma única vez por igual período.

§ 2° O membro mencionado no inciso IV tem mandato  de um ano,  podendo ser

reconduzido uma única vez por igual período.

Art. 10º Ao Conselho Consultivo compete:

I. Analisar,  discutir  e formalizar sugestões quanto às linhas gerais de ação do

memorial, bem como de temas para as exposições;

II. Acompanhar e apoiar o desenvolvimento de programas, projetos e ações do

âmbito do memorial, respeitando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão;

III. Opinar, sempre que solicitado pela Coordenação, sobre assuntos de interesse

do memorial;

IV. Apreciar o relatório anual de atividades do memorial;

V. Apreciar sempre que se fizer necessário o Programa de segurança;

VI. Apreciar o plano museológico do memorial;

VII. Exercer outras funções que lhe forem atribuídas pelas instâncias superiores.

Seção III

Da Comissão de Acervo

Art. 11 A Comissão de Acervo tem por função orientar e fiscalizar a Política de Acervo do

Memorial. 

Parágrafo único: A Comissão de Acervo será constituída por três membros indicados por

portaria pela Direção do Câmpus com mandato de quatro anos.



Art. 12 A Comissão de Acervo reunir-se-á sempre que convocada pelo Coordenador do

Memorial.

Art. 13 A comissão de acervo será constituída:

I. Pelo Coordenador do Memorial;

II. Por  um  museólogo  do  MIFSC-CF  ou  profissional  do  Memorial  ligado

diretamente ao acervo;

III. Por um representante da comunidade acadêmica.

Art. 14 São atribuições da Comissão de Acervo:

I. Emitir parecer sobre as aquisições de acordo com a Política de Aquisição do MIFSC/CF;

II. Definir sobre descartes de acordo com a Subseção IV do Decreto 11.904, de 14 de

janeiro de 2009;

III. Reunir-se sempre que houver a necessidade de deliberações sobre processos de 

aquisição e situações que necessitem de sua atuação.

Seção IV

Do Setor de Museologia

Art. 15 O Setor de Museologia é formado pelos seguintes setores

I - Documentação Museológica;

II – Exposição;

III – Conservação;

IV – Educação em Museus.



Subseção I
Do Setor de Documentação Museológica

Art. 16 O Setor de Documentação Museológica tem por atribuições:

I. Proceder o registro do acervo do Memorial;

II. Realizar os procedimentos para a aquisição do acervo da coleção do MIFSC-CF, em

conformidade com a Política de Aquisição e aprovação da Comissão de Acervos;

III. Realizar a Documentação Museológica do acervo permanente do MIFSC-CF;

IV. Coordenar os procedimentos referentes aos empréstimos de acervos e exposições,

em conformidade com a Política de Aquisição e aprovação da Comissão de Acervos;

V. Revisar a Política de Aquisição do acervo do MIFSC-CF;

V. Responder pelo Acervo do Memorial sempre que solicitado pela direção do câmpus e

reitoria do IFSC;

VI. Realizar pesquisas que promovam a produção de conhecimento sobre o acervo.

Subseção II
Do Setor de Exposição

Art. 17 O Setor de Exposição tem por atribuições:

I. Elaborar e implementar programas de exposições;

II. Promover exposições itinerantes para divulgação e conhecimento do acervo do MIFSC-
CF;

III. Garantir a qualidade da informação a ser trabalhada em suas exposições.

Subseção III
Do Setor de Conservação

Art. 18 O Setor de Conservação tem por atribuições:

I. Promover a preservação e conservação do acervo do Memorial;

II. Organizar o acondicionamento do acervo na reserva técnica;

III. Analisar e deliberar sobre restauro de itens do acervo do Memorial;



IV. Responder pelo Acervo do Memorial sempre que solicitado pela direção do câmpus e
reitoria do IFSC.

Subseção IV
Do Setor de Educação

Art. 19 O Setor de Educação tem por atribuições:

I.  desenvolver,  coordenar  e  supervisionar  as  atividades  sócio-educativo-culturais  no
Memorial;

II. propor e executar ações didáticas de apoio às exposições; 

III. estabelecer intercâmbio entre unidades de ensino locais e regionais; 

IV. Planejar através de parcerias com as diversas unidades de ensino do IFSC, para a
inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão.

Seção V
Do Setor Administrativo

Art. 20 O Setor Administrativo  tem por atribuições:

I. Controlar  materiais  de  expediente,  levantar  necessidades,  requisitar  e  solicitar

compra de materiais necessários ao funcionamento administrativo do Memorial;

II. Solicitar e controlar a execução de serviços gerais;

III. Organizar  em parceria  com o Museólogo,  eventos de extensão para atender  à

comunidade interna e externa ao Câmpus;

IV. Encaminhar materiais de divulgação para o Setor de Comunicação do Câmpus;

V. Agendar visitas guiadas ao Memorial;

VI. Solicitar manutenção de equipamentos, aos setores competentes do Câmpus.

 
Capítulo III

Das Disposições Gerais

Art 21 O MIFSC-CF poderá incluir temporariamente em seu corpo científico, pesquisador,

professores  e  técnicos,  mediante  proposta  dos  responsáveis  pelas  Unidades  para

atuarem em projetos de pesquisa e extensão de interesse institucional. 

Art.  22  O  presente  regimento  poderá  ser  alterado  parcial  ou  totalmente,  através  de

proposta expressa de qualquer um dos membros do Conselho Consultivo.



Art. 23 As propostas de alteração total ou parcial deste regimento deverão ser apreciadas

pelo Conselho Consultivo, aprovadas por maioria simples e posteriormente submetidas

aos órgãos regimentais do Câmpus Florianópolis para sua aprovação final.

Art 24  Para demandas específicas serão também utilizadas as estruturas organizacionais

e administrativas do próprio IFSC-CF.

Art. 25  Os casos omissos desse Regimento Interno serão decididos pela Direção-Geral 

do IFSC-CF.

Art. 26  Este Regimento entra em vigor a partir de sua aprovação pelo Colegiado do IFSC

- Câmpus Florianópolis.

Florianópolis, outubro 2014.


