
 
 
 

 
 

02NOV2016 
110 anos da Avenida Rio Branco, até 31/12/2016 
 

Na exposição 110 anos da Avenida Rio Branco, o visitante é convidado a flanar pela 

arquitetura, moda, comportamentos e personagens que passaram pela antiga 

Avenida Central. 

Funcionamento da exposição: de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 

às 17 horas. 

 

Sala de exposições do Iphan-RJ - Av. Rio Branco, 46 

 

Dados do Contato 

Nome: Iphan-RJ 

E-mail: educacao.rj@iphan.gov.br 

Telefone: (21) 92233-6060 

Inscrição: Evento Gratuito 

 
06NOV2016 
Caminhada entre histórias 
 

A ação de educação patrimonial Caminhada entre Histórias, que integra a 

programação da VI Semana Fluminense do Patrimônio, propõe reflexões sobre o 

patrimônio cultural fluminense, a partir das transformações recentes na paisagem 

carioca. Personagens com figurinos da virada do século XX passeiam pelo 

Boulevard Olímpico, interagindo com o público, convidando a todos a participarem 

da programação que será realizada. Os educadores com formação em artes cênicas 

irão promover aproximações a partir de pequenos diálogos que tratem de questões 

patrimoniais. 

O ponto de encontro para reunião dos grupos será em frente ao Museu de Arte do 

Rio (MAR), às 11 horas. 

 

Boulevard Olímpico - Ponto de encontro: em frente ao Museu de Arte do Rio (MAR) 

- Praça Mauá, 5 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Sapoti Projetos Culturais / Comitê de Organização da VI Semana 

Fluminense do Patrimônio 

E-mail: patrimoniofluminense@gmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

 

 

 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/110-anos-da-avenida-rio-branco-ate-31122016/?data=0
mailto:educacao.rj@iphan.gov.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/caminhada-entre-historias/?data=0
mailto:patrimoniofluminense@gmail.com


 
 
 

 
 

07NOV2016 
110 anos da Avenida Rio Branco, até 31/12/2016 
 

Na exposição 110 anos da Avenida Rio Branco, o visitante é convidado a flanar pela 

arquitetura, moda, comportamentos e personagens que passaram pela antiga 

Avenida Central. 

Funcionamento da exposição: de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 

às 17 horas. 

 

Sala de exposições do Iphan-RJ - Av. Rio Branco, 46 

 

Dados do Contato 

Nome: Iphan-RJ 

E-mail: educacao.rj@iphan.gov.br 

Telefone: (21) 92233-6060 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

07NOV2016 
Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de 
Arquivo, de 07 a 11 de novembro 
 

Arquivo em Cartaz surge vocacionado para divulgar e incentivar a realização de 

filmes com imagem de arquivo e para debater e refletir a preservação de acervos 

cinematográficos. Os filmes propriamente ditos e seus documentos relacionados, 

como roteiros, críticas, memórias, fotos e cartazes, ganham destaque em 

diferentes iniciativas. Não se trata do lançamento de mais um evento de cinema, 

mas de um espaço permanente de exibição, debate, formação e capacitação. 

 

Arquivo Nacional - Praça da República, 173 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Arquivo Nacional 

E-mail: diego@arquivonacional.gov.br 

Telefone: (21) 99411-5415 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

07NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 

dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/110-anos-da-avenida-rio-branco-ate-31122016/?data=1
mailto:educacao.rj@iphan.gov.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/arquivo-em-cartaz-festival-internacional-de-cinema-de-arquivo-de-07-a-11-de-novembro/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/arquivo-em-cartaz-festival-internacional-de-cinema-de-arquivo-de-07-a-11-de-novembro/?data=0
mailto:diego@arquivonacional.gov.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=0


 
 
 

 
 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 



 
 
 

 
 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

08NOV2016 
Oficina de Arqueologia do Museu da Humanidade / IPHARJ 
– “Embalsamamento e Mumificação para Crianças” 
 

A Oficina de Arqueologia, com o tema “Embalsamamento e Mumificação para 

Crianças” trará, em linguagem adequada para crianças e adolescentes (faixa etária 

de 05 aos 15 anos), os conceitos de Morte e Preservação dos Mortos. 

A Oficina de Arqueologia do Museu da Humanidade IPHARJ reunirá: 

– Boas Vindas e abertura no IPHARJ; 

– palestra (aula teórica sobre embalsamamento); 

– oficina prática de mumificação; 

– visita guiada as exposições; 

– lanche para as crianças. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ – Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira 443, 

B1 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-arqueologia-do-museu-da-humanidade-ipharj-embalsamamento-e-mumificacao-para-criancas/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-arqueologia-do-museu-da-humanidade-ipharj-embalsamamento-e-mumificacao-para-criancas/?data=0


 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 3358-0809 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

08NOV2016 
Cerimônia de Abertura da VI SFP 
 

– Apresentação das edições anteriores da Semana Fluminense do Patrimônio em 

formato de prosa-poética com projeção de fotos: 

– Apresentação de vídeo com a fala dos dirigentes das instituições organizadoras da 

Semana; 

– Apresentação musical com músicos do Núcleo de Cultura Céu na Terra. O 

repertório irá exaltar a diversidade e a riqueza cultural fluminense e do seu 

patrimônio material e imaterial, contextualizando particularidades históricas, 

sociais, musicais, artísticas de diferentes grupos e manifestações presentes no 

estado do Rio de Janeiro. 

 

Centro Cultural Justiça Federal - Av. Rio Branco, 241 - Centro, Rio de Janeiro 

 

Dados do Contato 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

08NOV2016 

Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

mailto:pradodemello@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/cerimonia-de-abertura-da-vi-sfp/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=1


 
 
 

 
 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 



 
 
 

 
 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

08NOV2016 
Exposição de fotografias Logos – Livros e Arquitetura, de 
08 a 30 de novembro 
 
A Exposição de fotografias Logos – Livros e Arquitetura, de Aristides Corrêa Dutra, 

na Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz, foi planejada para compor a VI Semana 

Fluminense do Patrimônio 2016. As fotografias contemplam dois temas 

relacionados entre si. O primeiro são os livros do acervo da Biblioteca de 

Manguinhos e da Biblioteca do Castelo da Fiocruz. O segundo tema são os espaços 

e os próprios edifícios das duas bibliotecas. 

O Castelo da Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz, com sua decoração mourisca, é um 

dos grandes marcos da arquitetura eclética carioca, tendo se tornado a principal 

marca visual da instituição. Seus detalhes desdobraram-se em logomarcas, 

vinhetas gráficas, impressos institucionais, publicidade e muito mais. Também 

aparecem nos detalhes decorativos de muitos dos livros de sua biblioteca como 

lombadas, ex-libris e outros. 

Em uma instituição que produz ciência e informação com a intensidade e a 

qualidade que a Fiocruz produz, a biblioteca será, sem dúvida, um local primordial 

na salvaguarda, preservação e circulação do saber. E ali o espaço físico da 

biblioteca já extrapolou em muito seu espaço originalmente previsto. Hoje o acervo 

principal localiza-se na Biblioteca de Manguinhos, com prédio próprio de 

características pós-modernas. O espaço original da biblioteca no prédio do castelo 

hoje abriga o acervo histórico. 

Tanto os livros quanto os edifícios que abrigam as bibliotecas da Fiocruz são 

patrimônios culturais representativos desta que é uma das mais importantes 

instituições científicas do Brasil. A exposição Logos – Livros e Arquitetura visa 

lançar um novo olhar sobre este patrimônio, ressaltando formas e detalhes tanto do 

acervo quanto dos locais sob a estética pessoal e investigativa do fotógrafo 

Aristides Corrêa Dutra. 

http://www.canal.fiocruz.br/
mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-de-fotografias-logos-livros-e-arquitetura-de-08-a-30-de-novembro/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-de-fotografias-logos-livros-e-arquitetura-de-08-a-30-de-novembro/?data=0


 
 
 

 
 

Pavilhão Hayti Moussatché - Campus Fiocruz Manguinhos - Av. Brasil, 4365 

 

Dados do Contato 

Nome: Maria Claudia Santiago 

E-mail: maria.santiago@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 96578-0934 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

08NOV2016 
1ª Semana de Conservação do Museu Nacional/UFRJ (de 08 

a 10/11) 
 

Promovida pelo laboratório Central de Restauração e Conservação (LCCR/MN), tem 

como objetivo criar um espaço comum para o encontro de profissionais no campo 

da investigação e da prática desta disciplina. Neste evento propomos a 

apresentação de novas tecnologias na área da conservação, a troca de experiências 

institucionais e uma nova via de aproximação nos interessados na preservação 

patrimonial. 

Inscrições abertas no link: https://www.eventbrite.com.br/e/1a-semana-de-

conservacao-do-museu-nacional-tickets-28361176041 

 

Museu Nacional - Sala Roquete Pinto - Quinta da Boa Vista, S/N, São Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Márcia Valéria de Souza 

E-mail: marciasouza@mn.ufrj.br 

Telefone: (21) 3129-0330 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

08NOV2016 
Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de 
Arquivo, de 07 a 11 de novembro 
 

Arquivo em Cartaz surge vocacionado para divulgar e incentivar a realização de 

filmes com imagem de arquivo e para debater e refletir a preservação de acervos 

cinematográficos. Os filmes propriamente ditos e seus documentos relacionados, 

como roteiros, críticas, memórias, fotos e cartazes, ganham destaque em 

diferentes iniciativas. Não se trata do lançamento de mais um evento de cinema, 

mas de um espaço permanente de exibição, debate, formação e capacitação. 

 

Arquivo Nacional - Praça da República, 173 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Arquivo Nacional 

mailto:maria.santiago@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacionalufrj-de-08-a-1011/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacionalufrj-de-08-a-1011/?data=0
https://www.eventbrite.com.br/e/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacional-tickets-28361176041
https://www.eventbrite.com.br/e/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacional-tickets-28361176041
mailto:marciasouza@mn.ufrj.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/arquivo-em-cartaz-festival-internacional-de-cinema-de-arquivo-de-07-a-11-de-novembro/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/arquivo-em-cartaz-festival-internacional-de-cinema-de-arquivo-de-07-a-11-de-novembro/?data=1


 
 
 

 
 

E-mail: diego@arquivonacional.gov.br 

Telefone: (21) 99411-5415 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

08NOV2016 
Avental de História 
 

Apresentação de uma história especialmente criada para o público infantil sobre a 

personalidade de Oswaldo Cruz e a sua ideia de construir o Castelo. A atividade 

utiliza como recurso um avental artesanal de tecido colorido, que funciona como 

cenário. 

Faixa etária: infantil (de 5 a 8 anos com bolsos de onde saem os personagens da 

narrativa). 

Atividade com agendamento prévio pelo tel.: (21) 2590-6747. 

www.museudavida.fiocruz.br 

 

Campus de Manguinhos - Fiocruz - Av. Brasil, 4365 

 

Dados do Contato 

Nome: Fundação Oswaldo Cruz 

E-mail: clauoliveir@gmail.com 

Telefone: (21) 99489-1692 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

08NOV2016 

Lançamento de folheto de cordel sobre o Castelo da Fiocruz 
e Roda de Conversa com professores da instituição 
 

Uma roda de conversa com os professores André Felipe Cândido da Silva e Renato 

da Gama-Rosa Costa (COC/FIOCRUZ) abordará os sonhos, as redes e a 

materialização das ideias de Oswaldo Cruz na figura do imponente castelo, sede da 

Fundação. 

A conversa marcará ainda, o lançamento de um folheto de cordel sobre o castelo da 

Fiocruz. A ação acontece em meio às comemorações da Semana Fluminense de 

Patrimônio. O folheto foi escrito por Leo Salo (COC/FIOCRUZ), com revisão de Érica 

Loureiro e supervisão de Renato da Gama-Rosa. A publicação será utilizada pelo 

Museu da Vida nas visitas guiadas ao Castelo. 

A atividade contará ainda com a participação de Ubiraraja Rodrigues (REDE CCAP), 

que apresentará desenhos do castelo feitos por crianças moradoras do Complexo de 

Favelas de Manguinhos. Ubirajara coordena a Oficina Portinari, que trabalha ” a 

arte de ver”, com questões de arte e território com crianças moradoras do entorno 

da Fiocruz. 

 

mailto:diego@arquivonacional.gov.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/avental-de-historia/?data=0
http://www.museudavida.fiocruz.br/
mailto:clauoliveir@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/lancamento-de-folheto-de-cordel-sobre-o-castelo-da-fiocruz-e-roda-de-conversa-com-professores-da-instituicao/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/lancamento-de-folheto-de-cordel-sobre-o-castelo-da-fiocruz-e-roda-de-conversa-com-professores-da-instituicao/?data=0


 
 
 

 
 

Sala de aula do Museu da Vida - Campus Fiocruz Manguinhos - Av. Brasil, 4365 - 

Manguinhos 

 

Dados do Contato 

Nome: Leandro Salo 

E-mail: salorj@gmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

08NOV2016 
Exposição Temporária: “ESTÓRIAS DO NOSSO 

PATRIMÔNIO”, de 8 a 20 de novembro 
 

A Exposição “ESTÓRIAS DO NOSSO PATRIMÔNIO” é composta por livros 

paradidáticos voltados para bens patrimoniais, classificados como materiais e 

imateriais da cidade de Campos dos Goytacazes, elaborados por alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Fundação de Apoio à Escola Técnica – 

FAETEC/Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert – ISEPAM, para a 

disciplina eletiva intitulada de Educação Patrimonial. Local: Hall de entrada do 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. 

 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes - Praça do Santíssimo Salvador, nº 40, 

Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Museu Histórico de Campos dos Goytacazes 

E-mail: grazi.escocard@gmail.com 

Telefone: (22) 99863-8680 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

09NOV2016 
II Seminário do Patrimônio Audiovisual em Saúde na 
Fiocruz 
 

O evento integra as comemorações em rede pelo Dia Mundial do Patrimônio 

Audiovisual – 27 de outubro e visa ampliar a discussão do patrimônio audiovisual 

na Fiocruz como uma estratégia de preservar seus acervos. Preservação 

Audiovisual e seus desafios Contemporâneos será o tema debatido pelos 

palestrantes Mauro Domingues – Coordenador-Geral de Processamento e 

Preservação do Acervo do Arquivo Nacional e Marcos José Araújo Pinheiro – Vice-

Diretor de Informação e Patrimônio Cultural da Casa de Oswaldo Cruz (COC) tendo 

como mediador Eduardo Thielen – pesquisador (VideoSaúde). 

 

Auditório do Museu da Vida - Av. Brasil, 4365 - Manguinhos 

 

mailto:salorj@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=0
mailto:grazi.escocard@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/ii-seminario-do-patrimonio-audiovisual-em-saude-na-fiocruz/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/ii-seminario-do-patrimonio-audiovisual-em-saude-na-fiocruz/?data=0


 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: Departamento de Arquivo e Documentação 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

09NOV2016 
A Vida de Galileu 
 

Um homem que adorava observar o céu, desafiou a Igreja Católica e acabou 

enfrentando a Santa Inquisição. Baseada no texto “A vida de Galileu”, de Bertolt 

Brecht, a história do matemático, astrônomo e físico italiano vai ganhar vida nos 

palcos do Museu da Vida. 

Faixa etária: a partir de 13 anos. 

Local: Tenda Virginia Schall 

Agendamento no Centro de Recepção do Museu da Vida pelo tel.: (21) 25906747 

www.museudavida.fiocruz.br 

 

Fundação Oswaldo Cruz - Av. Brasil, 4365 

  

Dados do Contato 

Nome: Fundação Oswaldo Cruz 

E-mail: clauoliveir@gmail.com 

Telefone: (21) 99489-1692 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

09NOV2016 

Programa de Observação do Céu 

 

Através de uma luneta centenária e de telescópios modernos, observe aglomerados 

estelares, planetas e muito mais. Não perca a chance de conhecer melhor os astros 

e as configurações celestes. 

O Programa de Observação do Céu do MAST acontece as quartas-feiras e sábados. 

A atividade começa às 17h30, com a exibição de um vídeo sobre astronomia e a 

apresentação da palestra “O Céu do Mês”, na qual os visitantes têm a oportunidade 

de descobrir o que está visível no céu do Rio de Janeiro e saber um pouco mais 

sobre a natureza dos corpos celestes. 

Em seguida, todos são convidados a observar o céu através da centenária Luneta 

Equatorial e do moderno telescópio refletor de 8 polegadas de abertura. A atividade 

é conduzida por um astrônomo ou um mediador capacitado. Venha para o MAST 

observar o céu e tirar todas suas dúvidas sobre a astronomia. 

O Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST é uma unidade de pesquisa do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, criada na 

cidade do Rio de Janeiro no dia 8 de março de 1985. Tem como missão ampliar o 

acesso da sociedade ao conhecimento científico e tecnológico por meio da pesquisa, 

preservação de acervos, divulgação e história da ciência e da tecnologia no Brasil. 

 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/a-vida-de-galileu-2/?data=1
http://www.museudavida.fiocruz.br/
mailto:clauoliveir@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-de-observacao-do-ceu-4/?data=0


 
 
 

 
 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Ammanda Amorim 

E-mail: ammandaamorim@mast.br 

Telefone: (21) 96449-4695 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

09NOV2016 
Oficina – Métodos Construtivos e Políticas de Preservação 

da Paisagem Construída (dias 9 e 10/11) 
 

No campus do Observatório Nacional (ON) - Mast, existem diversos pavilhões que 

foram construídos no início do século XX, projetados exclusivamente para abrigar 

lunetas e possibilitar a realização de atividades científicas de observação do céu, no 

período de 1915 a 1985 em que o local era administrado somente pelo ON. Nestas 

edificações podemos visualizar tipologias arquitetônicas particulares da época e 

específicas do campo científico destinado aos serviços de astronomia. Como 

estamos inseridos em um campus que contempla diversos tipos de edificações e 

bens integrados, também podemos verificar a existência de diferentes materiais 

construtivos. Vamos contemplar o estudo de três destes materiais: a madeira, os 

elementos metálicos e a cal. No caso dos sistemas e métodos construtivos, também 

podemos verificar diferentes soluções: o uso de argamassa de cal e alvenaria de 

pedra, combinadas com alvenaria de tijolo maciço; em outros casos, o uso 

exclusivo de madeiras, tanto estruturalmente quanto no revestimento, ora em 

venezianas, ora em lambris e também o uso de perfis metálicos em estruturas, 

coberturas e mecanismos para o movimento de abertura das cúpulas dos pavilhões. 

Nesta oficina, discutiremos assuntos relacionados à conservação e preservação de 

edificações com relevância científico-cultural, entendidas como patrimônio, com o 

foco nos métodos construtivos e na preservação da paisagem. A princípio, 

trabalharemos com os conceitos de patrimônio e de preservação; em seguida, 

ampliaremos o discurso aos conceitos de paisagem e, finalizando pelos métodos 

construtivos e as políticas de preservação da paisagem. 

Como elucidação das teorias trabalhadas, iremos exemplificar nosso discurso 

através das intervenções curativas e conservações preventivas que vem sendo 

realizadas no conjunto arquitetônico e paisagístico sob a guarda do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (Mast), conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1987 e pelo Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) em 1986. 

A Oficina objetiva valorizar e demonstrar a importância das políticas de 

conservação dos bens imóveis, tanto para a preservação das edificações quanto 

para utilização e reconhecimento afetivo do público-alvo do museu, procurando 

reforçar a necessidade da rotina de atos da conservação preventiva nos bens 

mailto:ammandaamorim@mast.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-metodos-construtivos-e-politicas-de-preservacao-da-paisagem-construida/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-metodos-construtivos-e-politicas-de-preservacao-da-paisagem-construida/?data=0


 
 
 

 
 

patrimoniais, permitindo agir menos de forma curativa, preservando a integridade 

do bem por mais tempo. 

 

Participantes: Antonio Carlos Martins, Beatriz Beltrão Rodriguez, Suzane Torres 

Meyer e Bruno Sarmento dos Santos. 

Tipo de Evento: Oficina e Aula. 

Dias: 09 e 10 de novembro de 2016. 

Horário: 9:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 

Local: Museu de Astronomia e Ciências Afins. 

Observações: Será necessário a realização de inscrição pelo público interessado. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Antonio Carlos Martins 

E-mail: antonio@mast.br 

Telefone: (21) 3514-5224 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

09NOV2016 
1ª Semana de Conservação do Museu Nacional/UFRJ (de 08 
a 10/11) 
 

Promovida pelo laboratório Central de Restauração e Conservação (LCCR/MN), tem 

como objetivo criar um espaço comum para o encontro de profissionais no campo 

da investigação e da prática desta disciplina. Neste evento propomos a 

apresentação de novas tecnologias na área da conservação, a troca de experiências 

institucionais e uma nova via de aproximação nos interessados na preservação 

patrimonial. 

Inscrições abertas no link: https://www.eventbrite.com.br/e/1a-semana-de-

conservacao-do-museu-nacional-tickets-28361176041 

 

Museu Nacional - Sala Roquete Pinto - Quinta da Boa Vista, S/N, São Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Márcia Valéria de Souza 

E-mail: marciasouza@mn.ufrj.br 

Telefone: (21) 3129-0330 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
 
 

mailto:antonio@mast.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacionalufrj-de-08-a-1011/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacionalufrj-de-08-a-1011/?data=1
https://www.eventbrite.com.br/e/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacional-tickets-28361176041
https://www.eventbrite.com.br/e/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacional-tickets-28361176041
mailto:marciasouza@mn.ufrj.br


 
 
 

 
 

09NOV2016 
Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de 
Arquivo, de 07 a 11 de novembro 
 

Arquivo em Cartaz surge vocacionado para divulgar e incentivar a realização de 

filmes com imagem de arquivo e para debater e refletir a preservação de acervos 

cinematográficos. Os filmes propriamente ditos e seus documentos relacionados, 

como roteiros, críticas, memórias, fotos e cartazes, ganham destaque em 

diferentes iniciativas. Não se trata do lançamento de mais um evento de cinema, 

mas de um espaço permanente de exibição, debate, formação e capacitação. 

 

Arquivo Nacional - Praça da República, 173 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Arquivo Nacional 

E-mail: diego@arquivonacional.gov.br 

Telefone: (21) 99411-5415 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

09NOV2016 
Caminhada Histórica 
 

Atividade que apresenta a história da Fiocruz por meio de personalidades 

marcantes, como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Sérgio Arouca, e pela história do 

conjunto arquitetônico do campus. 

O agendamento da caminhada deverá ser feito no Centro de Recepção do Museu da 

Vida pelo telefone: (21) 2590 6747. 

www.museudavida.fiocruz.br 

 

Campus Fiocruz Manguinhos - Av. Brasil, 4365 - Manguinhos 

 

Dados do Contato 

Nome: Fundação Oswaldo Cruz 

E-mail: clauoliveir@gmail.com 

Telefone: (21) 99489-1692 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

09NOV2016 
A Vida de Galileu 
 

Um homem que adorava observar o céu, desafiou a Igreja Católica e acabou 

enfrentando a Santa Inquisição. Baseada no texto “A vida de Galileu”, de Bertolt 

Brecht, a história do matemático, astrônomo e físico italiano vai ganhar vida nos 

palcos do Museu da Vida. 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/arquivo-em-cartaz-festival-internacional-de-cinema-de-arquivo-de-07-a-11-de-novembro/?data=2
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/arquivo-em-cartaz-festival-internacional-de-cinema-de-arquivo-de-07-a-11-de-novembro/?data=2
mailto:diego@arquivonacional.gov.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/caminhada-historica/?data=0
http://www.museudavida.fiocruz.br/
mailto:clauoliveir@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/a-vida-de-galileu-2/?data=0


 
 
 

 
 

Faixa etária: a partir de 13 anos. 

Local: Tenda Virginia Schall 

Agendamento no Centro de Recepção do Museu da Vida pelo tel.: (21) 25906747 

www.museudavida.fiocruz.br 

 

Fundação Oswaldo Cruz - Av. Brasil, 4365 

  

Dados do Contato 

Nome: Fundação Oswaldo Cruz 

E-mail: clauoliveir@gmail.com 

Telefone: (21) 99489-1692 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

09NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

 

http://www.museudavida.fiocruz.br/
mailto:clauoliveir@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=2
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=2


 
 
 

 
 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 



 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

10NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=3
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=3


 
 
 

 
 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 
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10NOV2016 
VI Encontro do Patrimônio Fluminense (VI EPF), 10 e 11 de 
novembro 
 

O VI Encontro do Patrimônio Fluminense (VI EPF) é o principal fórum de reflexão e 

discussão pública da Semana e acontece de maneira itinerante no território 

fluminense. Destinado a ampliar a troca de ideias e experiências com a população, 

o evento busca reunir acadêmicos, gestores dos organismos de proteção e 

preservação do patrimônio e atores sociais para ouvir, dialogar, debater e propor 

ações, medidas e manifestações sobre questões relativas à valorização e 

preservação do patrimônio cultural. Depois de sua primeira edição em 2011, em 

2016 ele retorna à cidade do Rio de Janeiro com a proposta de reflexão sobre sua 

contribuição às regiões por onde já passou – Médio Paraíba; dos Lagos; Serrana; 

Costa Verde e Norte -, além de abordar o tema eleito para este ano, cujo mote das 

discussões será a paisagem e a cultura como processos em transformação 

resultantes da ação humana. 

  

As inscrições podem ser feitas em formulário localizado na aba “Encontro”, neste 

mesmo site: http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/encontro/. 

Confira a programação! 

 

PROGRAMAÇÃO* 

10/11    I    Quinta-feira: manhã 

9h às 12h Mesa-redonda Paisagem e Cultura: perspectivas e desafios. 

Apresentação dos conceitos de Paisagem e Paisagem Cultural e discussão, a partir 

da inscrição da Cidade do Rio de Janeiro na Lista do Patrimônio Mundial, dos 

desafios e das perspectivas desse conceito. 

Participantes: 

Marcos Alvito Pereira de Souza- Professor-associado do Departamento de História 

da Universidade Federal Fluminense. 

Rafael Winter Ribeiro – Professor-adjunto do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Washington Fajardo – Presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. 

Mediadora: 

Claudia S. Rodrigues de Carvalho – Arquiteta da Fundação Casa de Rui Barbosa. 

  

10/11    I    Quinta-feira: tarde 

14h às 17h Mesa-redonda Paisagem e Cultura: transformações e impactos. 

Discussão sobre transformações na paisagem a partir das intervenções das ações 

de diferentes atores políticos e seus impactos no cotidiano da cidade. 

Participantes: 

André Lima – Membro do Conselho Comunitário de Manguinhos. 

Antônio Carlos Firmino – Coordenador do Centro de Cultura e Educação da Rocinha. 

Augusto Ivan de Freitas Pinheiro – Arquiteto e Urbanista, atualmente é assessor 

especial da presidência da Empresa Olímpica Municipal 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/vi-encontro-do-patrimonio-fluminense-vi-epf-10-e-11-de-novembro/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/vi-encontro-do-patrimonio-fluminense-vi-epf-10-e-11-de-novembro/?data=0


 
 
 

 
 

Mauro Pacanowski – Presidente da Associação de Moradores do Jardim Botânico. 

Mediador: 

Luis Carlos Soares Madeira Domingues- Coordenador de Planejamento Territorial e 

Regularização Fundiária do Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz da 

Mata Atlântica. 

  

11/11    I    Sexta-feira: manhã 

9h às 12h Mesa-redonda Patrimônio – Reflexões e Projeções 01: um 

balanço crítico das ações da Semana Fluminense do Patrimônio 

Apresentação e discussão de experiências impactadas por ações da Semana 

Fluminense do Patrimônio. 

Participantes: 

Cristina Maseda – Secretária Municipal de Cultura de Paraty 

Dalma dos Santos – diretora do Memorial Machadinha – Quissamã 

Norton Ribeiro – Professor de História das redes estadual e municipal de educação 

de Petrópolis 

Mediadora: 

Fátima Nascimento – Doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. 

  

11/11    I    Sexta-feira: tarde 

14h às 17h Mesa-redonda Patrimônio – Reflexões e Projeções 02: um 

balanço crítico das ações da Semana Fluminense do Patrimônio. 

Apresentação e discussão de experiências impactadas por ações da Semana 

Fluminense do Patrimônio. 

Participantes: 

Claudia Carvalho – Diretora do Museu Nacional/UFRJ. 

Beatriz Vidal – Arte educadora e Delegada de Cultura em Vassouras. 

Paulo Barreto – Coordenador do Projeto Mestres Sabedores na Região dos Lagos. 

Mediador: 

Marcos José de Araújo Pinheiro – Vice-diretor de Informação e Patrimônio 

Cultural da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. 

*Programação sujeita à ajustes 

 

Auditório da Fundação casa de Rui Barbosa - Rua São Clemente, 134 - Botafogo 

 

Dados do Contato 

Nome: Comissão de Organização da Semana Fluminense do Patrimônio 

E-mail: patrimôniofluminense@gmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

 
 
 

mailto:patrim%C3%B4niofluminense@gmail.com


 
 
 

 
 

10NOV2016 
1ª Semana de Conservação do Museu Nacional/UFRJ (de 08 
a 10/11) 
 

Promovida pelo laboratório Central de Restauração e Conservação (LCCR/MN), tem 

como objetivo criar um espaço comum para o encontro de profissionais no campo 

da investigação e da prática desta disciplina. Neste evento propomos a 

apresentação de novas tecnologias na área da conservação, a troca de experiências 

institucionais e uma nova via de aproximação nos interessados na preservação 

patrimonial. 

Inscrições abertas no link: https://www.eventbrite.com.br/e/1a-semana-de-

conservacao-do-museu-nacional-tickets-28361176041 

 

Museu Nacional - Sala Roquete Pinto - Quinta da Boa Vista, S/N, São Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Márcia Valéria de Souza 

E-mail: marciasouza@mn.ufrj.br 

Telefone: (21) 3129-0330 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

10NOV2016 
Oficina – Métodos Construtivos e Políticas de Preservação 
da Paisagem Construída (dias 9 e 10/11) 
 

No campus do Observatório Nacional (ON) -Mast, existem diversos pavilhões que 

foram construídos no início do século XX, projetados exclusivamente para abrigar 

lunetas e possibilitar a realização de atividades científicas de observação do céu, no 

período de 1915 a 1985 em que o local era administrado somente pelo ON. Nestas 

edificações podemos visualizar tipologias arquitetônicas particulares da época e 

específicas do campo científico destinado aos serviços de astronomia. Como 

estamos inseridos em um campus que contempla diversos tipos de edificações e 

bens integrados, também podemos verificar a existência de diferentes materiais 

construtivos. Vamos contemplar o estudo de três destes materiais: a madeira, os 

elementos metálicos e a cal. No caso dos sistemas e métodos construtivos, também 

podemos verificar diferentes soluções: o uso de argamassa de cal e alvenaria de 

pedra, combinadas com alvenaria de tijolo maciço; em outros casos, o uso 

exclusivo de madeiras, tanto estruturalmente quanto no revestimento, ora em 

venezianas, ora em lambris e também o uso de perfis metálicos em estruturas, 

coberturas e mecanismos para o movimento de abertura das cúpulas dos pavilhões. 

Nesta oficina, discutiremos assuntos relacionados à conservação e preservação de 

edificações com relevância científico-cultural, entendidas como patrimônio, com o 

foco nos métodos construtivos e na preservação da paisagem. A princípio, 

trabalharemos com os conceitos de patrimônio e de preservação; em seguida, 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacionalufrj-de-08-a-1011/?data=2
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacionalufrj-de-08-a-1011/?data=2
https://www.eventbrite.com.br/e/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacional-tickets-28361176041
https://www.eventbrite.com.br/e/1a-semana-de-conservacao-do-museu-nacional-tickets-28361176041
mailto:marciasouza@mn.ufrj.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-metodos-construtivos-e-politicas-de-preservacao-da-paisagem-construida/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-metodos-construtivos-e-politicas-de-preservacao-da-paisagem-construida/?data=1


 
 
 

 
 

ampliaremos o discurso aos conceitos de paisagem e, finalizando pelos métodos 

construtivos e as políticas de preservação da paisagem. 

Como elucidação das teorias trabalhadas, iremos exemplificar nosso discurso 

através das intervenções curativas e conservações preventivas que vem sendo 

realizadas no conjunto arquitetônico e paisagístico sob a guarda do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (Mast), conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1987 e pelo Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) em 1986. 

A Oficina objetiva valorizar e demonstrar a importância das políticas de 

conservação dos bens imóveis, tanto para a preservação das edificações quanto 

para utilização e reconhecimento afetivo do público-alvo do museu, procurando 

reforçar a necessidade da rotina de atos da conservação preventiva nos bens 

patrimoniais, permitindo agir menos de forma curativa, preservando a integridade 

do bem por mais tempo. 

Participantes: Antônio Carlos Martins, Beatriz Beltrão Rodriguez, Suzane Torres 

Meyer e Bruno Sarmento dos Santos. 

Tipo de Evento: Oficina e Aula. 

Dias: 09 e 10 de novembro de 2016. 

Horário: 9:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 

Local: Museu de Astronomia e Ciências Afins. 

Observações: Será necessário a realização de inscrição pelo público interessado. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Antonio Carlos Martins 

E-mail: antonio@mast.br 

Telefone: (21) 3514-5224 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

10NOV2016 
Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de 
Arquivo, de 07 a 11 de novembro 
 

Arquivo em Cartaz surge vocacionado para divulgar e incentivar a realização de 

filmes com imagem de arquivo e para debater e refletir a preservação de acervos 

cinematográficos. Os filmes propriamente ditos e seus documentos relacionados, 

como roteiros, críticas, memórias, fotos e cartazes, ganham destaque em 

diferentes iniciativas. Não se trata do lançamento de mais um evento de cinema, 

mas de um espaço permanente de exibição, debate, formação e capacitação. 

 

Arquivo Nacional - Praça da República, 173 - Centro 

 

 

mailto:antonio@mast.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/arquivo-em-cartaz-festival-internacional-de-cinema-de-arquivo-de-07-a-11-de-novembro/?data=3
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/arquivo-em-cartaz-festival-internacional-de-cinema-de-arquivo-de-07-a-11-de-novembro/?data=3


 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: Arquivo Nacional 

E-mail: diego@arquivonacional.gov.br 

Telefone: (21) 99411-5415 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

10NOV2016 
Exposição Temporária: “ESTÓRIAS DO NOSSO 
PATRIMÔNIO”, de 8 a 20 de novembro 
 

A Exposição “ESTÓRIAS DO NOSSO PATRIMÔNIO” é composta por livros 

paradidáticos voltados para bens patrimoniais, classificados como materiais e 

imateriais da cidade de Campos dos Goytacazes, elaborados por alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Fundação de Apoio à Escola Técnica – 

FAETEC/Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert – ISEPAM, para a 

disciplina eletiva intitulada de Educação Patrimonial. Local: Hall de entrada do 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. 

 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes - Praça do Santíssimo Salvador, nº 40, 

Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Museu Histórico de Campos dos Goytacazes 

E-mail: grazi.escocard@gmail.com 

Telefone: (22) 99863-8680 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

11NOV2016 
Instrumentos de Proteção do Patrimônio Cultural Mageense 
 

Na palestra serão abordados alguns instrumentos de proteção do Patrimônio 

Cultural, como o tombamento, o inventário, o registro, o cadastro arqueológico, a 

valoração ferroviária, o plano diretor e o estudo de impacto de vizinhança. 

Palestrante: Dr. Antônio Seixas. Advogado. Mestrando em História do Brasil pela 

Universidade Salgado de Oliveira. Presidente da Comissão Pró-Memória da OAB-

Magé. Membro da Associação Nacional de História – Seção do Rio de Janeiro. 

Conselheiro titular do Colegiado de Patrimônio Cultural Material do CNPC/MinC. 

Publicou Breve história da literatura mageense (2005); O velho cemitério de Magé 

(2009); História da Nobreza Mageense (2010); Magé e sua Academia (2014); O 

Clube Agrícola de Magé (2014); A v ida de Alcindo Guanabara (2015); A Política 

Cultural em Magé (2015). 

 

Auditório da OAB-Magé - Rua Dr. Domingos Bellizzi, 155, Centro 

 

mailto:diego@arquivonacional.gov.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=1
mailto:grazi.escocard@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/instrumentos-de-protecao-do-patrimonio-cultural-mageense/?data=0


 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: Comissão Pró-Memória da OAB-Magé 

E-mail: antseixas@bol.com.br 

Telefone: (21) 98339-9367 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

11NOV2016 
Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de 
Arquivo, de 07 a 11 de novembro 
 

Arquivo em Cartaz surge vocacionado para divulgar e incentivar a realização de 

filmes com imagem de arquivo e para debater e refletir a preservação de acervos 

cinematográficos. Os filmes propriamente ditos e seus documentos relacionados, 

como roteiros, críticas, memórias, fotos e cartazes, ganham destaque em 

diferentes iniciativas. Não se trata do lançamento de mais um evento de cinema, 

mas de um espaço permanente de exibição, debate, formação e capacitação. 

 

Arquivo Nacional - Praça da República, 173 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Arquivo Nacional 

E-mail: diego@arquivonacional.gov.br 

Telefone: (21) 99411-5415 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

11NOV2016 
VI Encontro do Patrimônio Fluminense (VI EPF), 10 e 11 de 
novembro 
 

O VI Encontro do Patrimônio Fluminense (VI EPF) é o principal fórum de reflexão e 

discussão pública da Semana e acontece de maneira itinerante no território 

fluminense. Destinado a ampliar a troca de ideias e experiências com a população, 

o evento busca reunir acadêmicos, gestores dos organismos de proteção e 

preservação do patrimônio e atores sociais para ouvir, dialogar, debater e propor 

ações, medidas e manifestações sobre questões relativas à valorização e 

preservação do patrimônio cultural. Depois de sua primeira edição em 2011, em 

2016 ele retorna à cidade do Rio de Janeiro com a proposta de reflexão sobre sua 

contribuição às regiões por onde já passou – Médio Paraíba; dos Lagos; Serrana; 

Costa Verde e Norte -, além de abordar o tema eleito para este ano, cujo mote das 

discussões será a paisagem e a cultura como processos em transformação 

resultantes da ação humana. 

  

As inscrições podem ser feitas em formulário localizado na aba “Encontro”, neste 

mesmo site: http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/encontro/. 

mailto:antseixas@bol.com.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/arquivo-em-cartaz-festival-internacional-de-cinema-de-arquivo-de-07-a-11-de-novembro/?data=4
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/arquivo-em-cartaz-festival-internacional-de-cinema-de-arquivo-de-07-a-11-de-novembro/?data=4
mailto:diego@arquivonacional.gov.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/vi-encontro-do-patrimonio-fluminense-vi-epf-10-e-11-de-novembro/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/vi-encontro-do-patrimonio-fluminense-vi-epf-10-e-11-de-novembro/?data=1


 
 
 

 
 

Confira a programação! 

 

PROGRAMAÇÃO* 

10/11    I    Quinta-feira: manhã 

9h às 12h Mesa-redonda Paisagem e Cultura: perspectivas e desafios. 

Apresentação dos conceitos de Paisagem e Paisagem Cultural e discussão, a partir 

da inscrição da Cidade do Rio de Janeiro na Lista do Patrimônio Mundial, dos 

desafios e das perspectivas desse conceito. 

Participantes: 

Marcos Alvito Pereira de Souza- Professor-associado do Departamento de História 

da Universidade Federal Fluminense. 

Rafael Winter Ribeiro – Professor-adjunto do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Washington Fajardo – Presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. 

Mediadora: 

Claudia S. Rodrigues de Carvalho – Arquiteta da Fundação Casa de Rui Barbosa. 

 

  

 

10/11    I    Quinta-feira: tarde 

14h às 17h Mesa-redonda Paisagem e Cultura: transformações e impactos. 

 

Discussão sobre transformações na paisagem a partir das intervenções das ações 

de diferentes atores políticos e seus impactos no cotidiano da cidade. 

Participantes: 

André Lima – Membro do Conselho Comunitário de Manguinhos. 

Antônio Carlos Firmino – Coordenador do Centro de Cultura e Educação da Rocinha. 

Augusto Ivan de Freitas Pinheiro – Arquiteto e Urbanista, atualmente é assessor 

especial da presidência da Empresa Olímpica Municipal 

Mauro Pacanowski – Presidente da Associação de Moradores do Jardim Botânico. 

Mediador: 

Luis Carlos Soares Madeira Domingues- Coordenador de Planejamento Territorial e 

Regularização Fundiária do Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz da 

Mata Atlântica. 

 



 
 
 

 
 

  
 

11/11    I    Sexta-feira: manhã 

9h às 12h Mesa-redonda Patrimônio – Reflexões e Projeções 01: um 

balanço crítico das ações da Semana Fluminense do Patrimônio 

Apresentação e discussão de experiências impactadas por ações da Semana 

Fluminense do Patrimônio. 

Participantes: 

Cristina Maseda – Secretária Municipal de Cultura de Paraty 

Dalma dos Santos – diretora do Memorial Machadinha – Quissamã 

Norton Ribeiro – Professor de História das redes estadual e municipal de educação 

de Petrópolis 

Mediadora: 

Fátima Nascimento – Doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. 

 

  
 

11/11    I    Sexta-feira: tarde 

14h às 17h Mesa-redonda Patrimônio – Reflexões e Projeções 02: um 

balanço crítico das ações da Semana Fluminense do Patrimônio. 

Apresentação e discussão de experiências impactadas por ações da Semana 

Fluminense do Patrimônio. 

Participantes: 

Claudia Carvalho – Diretora do Museu Nacional/UFRJ. 

Beatriz Vidal – Arte educadora e Delegada de Cultura em Vassouras. 

Paulo Barreto – Coordenador do Projeto Mestres Sabedores na Região dos Lagos. 

Mediador: 

Marcos José de Araújo Pinheiro – Vice-diretor de Informação e Patrimônio 

Cultural da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. 



 
 
 

 
 

*Programação sujeita à ajustes 

 

Auditório da Fundação casa de Rui Barbosa - Rua São Clemente, 134 - Botafogo 

 

Dados do Contato 

Nome: Comissão de Organização da Semana Fluminense do Patrimônio 

E-mail: patrimôniofluminense@gmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

  
 

 

 

11NOV2016 
Visita ao Núcleo Arquitetônico e Histórico de Manguinhos 
 

Apresentação dos primeiros prédios históricos do campus Fiocruz e curiosidades 

sobre aspectos arquitetônicos. 

Faixa etária: a partir de 12 anos. 

Número de vagas: 10 

www.museudavida.fiocruz.br 

 

Praça Pasteur - Campus da Fiocruz (próxima ao Castelo) - Av. Brasil, 4365 

 

Dados do Contato 

Nome: Fundação Oswaldo Cruz 

E-mail: clauoliveir@gmail.com 

Telefone: (21) 99489-1692 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

12NOV2016 
IX Simpósio de Arqueologia e Patrimônio do IPHARJ- 
“Paisagem e Cultura em Movimento” 
 

A nona edição do Simpósio de Arqueologia e Patrimônio do Museu da Humanidade 

/IPHARJ terá como tema a Paisagem e Cultura em Movimento, assim como a 

Semana Fluminense do Patrimônio. O evento reunirá quatro pesquisadores de 

mailto:patrim%C3%B4niofluminense@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/visita-ao-nucleo-arquitetonico-e-historico-de-manguinhos/?data=0
http://www.museudavida.fiocruz.br/
mailto:clauoliveir@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/ix-simposio-de-arqueologia-e-patrimonio-do-ipharj-paisagem-e-cultura-em-movimento/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/ix-simposio-de-arqueologia-e-patrimonio-do-ipharj-paisagem-e-cultura-em-movimento/?data=0


 
 
 

 
 

destaque a começar pelo Arquiteto Restaurador Espanhol Prof. Dr. Adolfo Ibañez 

Vila e outros três conferencistas brasileiros. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ – Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira 443, 

B1 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 3358-0809 

Inscrição: R$ 40,00 (incluindo coffee break e coquetel) 

 

12NOV2016 
Observação do sol nos Telescópios 
 

A atividade Observação do Sol e de suas manchas solares através do centenário 

Foto heliógrafo, um patrimônio histórico do Museu de Astronomia e Ciências Afins -  

MAST, capaz de projetar a imagem do disco solar num anteparo, tornando a 

observação completamente segura. 

Junto à cúpula do Foto heliógrafo também serão posicionados telescópios modernos 

para também observar o Sol através de filtros. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Ammanda Amorim 

E-mail: ammandaamorim@mast.br 

Telefone: (21) 96449-4695 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

12NOV2016 
Exposição: escrita – decodificando linguagens, revelando 
sociedades 
 

No mesmo dia da realização do IX Simpósio de Arqueologia e Patrimônio do 

IPHARJ, o Museu da Humanidade irá inaugurar a Exposição inédita com acervo 

Institucional “Escrita – decodificando linguagens, revelando sociedades”. 

A Exposição incluirá o mais inusitado acervo no Brasil, reunindo desde as mais 

distintas formas de escrita das primeiras civilizações do Oriente Médio, até os 

copiosos manuscritos do Século XIX. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ – Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira 443, 

B1 

mailto:pradodemello@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/observacao-do-sol-nos-telescopios/?data=0
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http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-escrita-decodificando-linguagens-revelando-sociedades/?data=0


 
 
 

 
 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 3358-0809 

Inscrição: R$ 10,00 

 

12NOV2016 
Observação no céu 
 

Através de uma luneta centenária e de telescópios modernos, observe aglomerados 

estelares, planetas e muito mais. Não perca a chance de conhecer melhor os astros 

e as configurações celestes. 

 

O Programa de Observação do Céu do Museu de Astronomia e Ciências Afins – 

MAST acontece as quartas-feiras e sábados. A atividade começa às 17h30, com a 

exibição de um vídeo sobre astronomia e a apresentação da palestra “O Céu do 

Mês”, na qual os visitantes têm a oportunidade de descobrir o que está visível no 

céu do Rio de Janeiro e saber um pouco mais sobre a natureza dos corpos celestes. 

Em seguida, todos são convidados a observar o céu através da centenária Luneta 

Equatorial e do moderno telescópio refletor de 8 polegadas de abertura. A atividade 

é conduzida por um astrônomo ou um mediador capacitado. Venha para o MAST 

observar o céu e tirar todas suas dúvidas sobre a astronomia. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Ammanda Amorim 

E-mail: ammandaamorim@mast.br 

Telefone: (21) 96449-4695 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

12NOV2016 
Exposição MEMENTO MORI – Arte e Arqueologia da Morte 
no Museu da Humanidade IPHARJ (de 12/11/16 a 
22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. 

É necessário agendamento. 

 

mailto:pradodemello@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/observacao-no-ceu/?data=0
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Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 

 

12NOV2016 
Oficina de Escavação Arqueológica 
 

Apresenta o processo de trabalho de um arqueólogo e convida o público a fazer 

uma simulação de escavação arqueológica. 

Faixa etária: crianças a partir de 8 anos. 

 

Área externa da tenda Virgínia Schall - Campus Fiocruz Manguinhos - Av. Brasil, 

4365 

 

www.museudavida.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: Fundação Oswaldo Cruz 

E-mail: clauoliveir@gmail.com 

Telefone: (21) 99489-1692 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

12NOV2016 
Exposição Temporária: “ESTÓRIAS DO NOSSO 
PATRIMÔNIO”, de 8 a 20 de novembro 
 

A Exposição “ESTÓRIAS DO NOSSO PATRIMÔNIO” é composta por livros 

paradidáticos voltados para bens patrimoniais, classificados como materiais e 

imateriais da cidade de Campos dos Goytacazes, elaborados por alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Fundação de Apoio à Escola Técnica – 

FAETEC/Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert – ISEPAM, para a 

disciplina eletiva intitulada de Educação Patrimonial. Local: Hall de entrada do 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. 

 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes - Praça do Santíssimo Salvador, nº 40, 

Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Museu Histórico de Campos dos Goytacazes 

mailto:pradodemello@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-escavacao-arqueologica/?data=0
http://www.museudavida.fiocruz.br/
mailto:clauoliveir@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=2
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=2


 
 
 

 
 

E-mail: grazi.escocard@gmail.com 

Telefone: (22) 99863-8680 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

12NOV2016 
Caminhada Histórica pelo Bairro de Raiz da Serra 
 

Visitaremos a Casa sede da Fazenda da Cordoaria, as ruínas das oficinas da Estrada 

de Ferro Mauá, a Bica d’Água, as ruínas da Fazenda do Barão Langsdorff, a Calçada 

de Pedras de Inhomirim e o túmulo de Mané Garrinha. 

A caminhada será coordenada pelo Presidente da Comissão Pró-Memória da OAB-

Magé, Dr. Antônio Seixas. 

 

Raiz da Serra, Município de Magé, RJ - Avenida Automóvel Club, s/n, Raiz da Serra 

 

Dados do Contato 

Nome: Comissão Pró-Memória da OAB-Magé 

E-mail: antseixas@bol.com.br 

Telefone: (21) 98639-9367 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

13NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

mailto:grazi.escocard@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/caminhada-historica-pelo-bairro-de-raiz-da-serra/?data=0
mailto:antseixas@bol.com.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=4
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=4


 
 
 

 
 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 



 
 
 

 
 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

14NOV2016 
110 anos da Avenida Rio Branco, até 31/12/2016 
 

Na exposição 110 anos da Avenida Rio Branco, o visitante é convidado a flanar pela 

arquitetura, moda, comportamentos e personagens que passaram pela antiga 

Avenida Central. 

Funcionamento da exposição: de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 

às 17 horas. 

 

Sala de exposições do Iphan-RJ - Av. Rio Branco, 46 

 

Dados do Contato 

Nome: Iphan-RJ 

E-mail: educacao.rj@iphan.gov.br 

Telefone: (21) 92233-6060 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

14NOV2016 
Exposição Temporária: “ESTÓRIAS DO NOSSO 
PATRIMÔNIO”, de 8 a 20 de novembro 
 

A Exposição “ESTÓRIAS DO NOSSO PATRIMÔNIO” é composta por livros 

paradidáticos voltados para bens patrimoniais, classificados como materiais e 

imateriais da cidade de Campos dos Goytacazes, elaborados por alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Fundação de Apoio à Escola Técnica – 

FAETEC/Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert – ISEPAM, para a 

disciplina eletiva intitulada de Educação Patrimonial. Local: Hall de entrada do 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. 

 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes - Praça do Santíssimo Salvador, nº 40, 

Centro 

 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/110-anos-da-avenida-rio-branco-ate-31122016/?data=2
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http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=3


 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: Museu Histórico de Campos dos Goytacazes 

E-mail: grazi.escocard@gmail.com 

Telefone: (22) 99863-8680 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

14NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de  

 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

mailto:grazi.escocard@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=5
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=5


 
 
 

 
 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 
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15NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=6
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Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

15NOV2016 
Exposição de fotografias Logos – Livros e Arquitetura, de 
08 a 30 de novembro 
 

A Exposição de fotografias Logos – Livros e Arquitetura, de Aristides Corrêa Dutra, 

na Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz, foi planejada para compor a VI Semana 

Fluminense do Patrimônio 2016. As fotografias contemplam dois temas 

relacionados entre si. O primeiro são os livros do acervo da Biblioteca de 

http://www.canal.fiocruz.br/
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Manguinhos e da Biblioteca do Castelo da Fiocruz. O segundo tema são os espaços 

e os próprios edifícios das duas bibliotecas. 

O Castelo da Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz, com sua decoração mourisca, é um 

dos grandes marcos da arquitetura eclética carioca, tendo se tornado a principal 

marca visual da instituição. Seus detalhes desdobraram-se em logomarcas, 

vinhetas gráficas, impressos institucionais, publicidade e muito mais. Também 

aparecem nos detalhes decorativos de muitos dos livros de sua biblioteca como 

lombadas, ex-libris e outros. 

Em uma instituição que produz ciência e informação com a intensidade e a 

qualidade que a Fiocruz produz, a biblioteca será, sem dúvida, um local primordial 

na salvaguarda, preservação e circulação do saber. E ali o espaço físico da 

biblioteca já extrapolou em muito seu espaço originalmente previsto. Hoje o acervo 

principal localiza-se na Biblioteca de Manguinhos, com prédio próprio de 

características pós-modernas. O espaço original da biblioteca no prédio do castelo 

hoje abriga o acervo histórico. 

Tanto os livros quanto os edifícios que abrigam as bibliotecas da Fiocruz são 

patrimônios culturais representativos desta que é uma das mais importantes 

instituições científicas do Brasil. A exposição Logos – Livros e Arquitetura visa 

lançar um novo olhar sobre este patrimônio, ressaltando formas e detalhes tanto do 

acervo quanto dos locais sob a estética pessoal e investigativa do fotógrafo 

Aristides Corrêa Dutra. 

 

Pavilhão Hayti Moussatché - Campus Fiocruz Manguinhos - Av. Brasil, 4365 

 

Dados do Contato 

Nome: Maria Claudia Santiago 

E-mail: maria.santiago@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 96578-0934 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

16NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 01 
 

FELIZ AQUELE QUE SABE SOFRER (L) Documentário, 2015, 9′, direção: Ricardo 

Martensen 

Nascidos no mesmo ano (1911), Nelson Cavaquinho e Assis Valente, dois ícones da 

música popular brasileira são relembrados em depoimentos de seus filhos. 

SUJANDO A CARA E LAVANDO A ALMA (14) Documentário, 2016, 10′, direção: 

Bruno Caetano, Gustavo Coelho e Marcelo Guerra 

Nuno foi um dos maiores pichadores do Rio de Janeiro, capaz de escalar pontos 

improváveis da cidade sem afobamento, com absoluto esmero. Mas Nuno é 

também o Leandro, pai de duas filhas, rapper, que trabalha vendendo sopas no 

centro da cidade. 

REIS DO SAGRADO (L) Documentário, 2013, 25′, direção: Lucas Müller 

O filme mostra toda a beleza, devoção e poesia da Folia de Reis, tradição religiosa 

mailto:maria.santiago@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-01/?data=0


 
 
 

 
 

secular, presente nas cidades de Cabo Frio e Arraial do Cabo, no Estado do Rio de 

Janeiro. 

ARTE, FÉ E FESTA: JUAZEIRO DO NORTE, CE (L) Documentário, 2015, 28′; direção: 

Angela Mascelani e Lucas Van de Beuque 

O filme se passa durante a procissão de Nossa Senhora da Candeias em Juazeiro do 

Norte e aborda a vida dos artistas locais, suas histórias, seus lugares de trabalho e 

suas visões sobre arte, artesanato e religião. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

16NOV2016 
Oficinas Itinerantes do IPHARJ – Arqueologia e Patrimônio 
(16 e 17/11) 
 

Em parceria com o Solar Ramos do Saber, situado no Município de Três Rios, o 

Museu da Humanidade do IPHARJ promoverá TRÊS OFICINAS DE ARQUEOLOGIA, 

com enfoque em CERÂMICAS ARQUEOLÓGICAS. 

O evento, coordenado pelo Arqueólogo Claudio Prado de Mello e o Ambientalista 

Luiz Ramos, contará com palestra teórica, Oficina pratica de modelagem e 

explicações e manuseio de cerâmicas arqueológicas. 

 

As Oficinas ocorrerão na Escola Estadual Condessa do Rio Novo, em Três Rios, 

Centro em três ocasiões: 

1) Dia 16/11 às 15 h 

2) Dia 16/11 às 19 h 

3) Dia 17/11 às 09 h 

 

Escola Estadual Condessa do Rio Novo - Rua Manoel Duarte, 57 - Centro, Três Rios 

- RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Escola Estadual Condessa do Rio Novo 

Telefone: (24) 2220-2124 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
 
 

mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficinas-itinerantes-do-ipharj-arqueologia-e-patrimonio-16-e-1711/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficinas-itinerantes-do-ipharj-arqueologia-e-patrimonio-16-e-1711/?data=0


 
 
 

 
 

16NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 02 
 

ANTONIETA (L) Documentário, 2016, 15′; direção Flávia Person 

A trajetória de Antonieta de Barros, mulher, negra, professora, cronista, feminista, 

que em 1935 se tornou a primeira negra a assumir um mandato popular no país. 

FANTASIAS DE PAPEL (L) Documentário, 2015, 15′, direção: Tetê Mattos 

Através de depoimentos de atores, produtores e teóricos, o curta revela a aventura 

de produção das fotonovelas no Brasil, que movimentava um mercado de milhões 

de leitores entre os anos 50 e 70. 

EM PAZ (10) Documentário, 2015, 22′, direção: Clara Linhart 

Em 1916, uma associação de prostitutas judias vindas da Europa do Leste funda 

seu próprio cemitério no Rio de Janeiro. Hoje, ele está desativado. 

REENCONTRO COM O CINEMA (L) Documentário, 2015, 28′, direção: Rafael de 

Luna Freire 

A partir de uma exibição do filme Antes, o Verão (1968) na Cinemateca do MAM-RJ, 

em 2005, o filme acompanha a redescoberta da vida e carreira do cineasta Gerson 

Tavares, afastado há mais de trinta anos do cinema. 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

16NOV2016 
O moderno em prosa e risco 
 

Evento Preparatório 4º Docomomo-Rio 2017 e lançamento do livro La Architectura 

Moderna en Latinoamérica 

 

Programação: 

18:30h: Abertura com Renato Gama-Rosa Costa (Coordenador Docomomo-Rio) 

Mesa redonda O Moderno no Rio: o Risco em Risco, com Dora Alcântara e 

Margareth da Silva Pereira. Coordenação Andrea Borde. 

Mesa redonda de lançamento do livro La Architectura Moderna en Latinoamérica, 

com Ana Esteban Maluenda e Ceça Guimaraens. 

 

Instituto dos Arquitetos do Brasil - Rio de Janeiro - Beco do Pinheiro, 10, Flamengo 

 

Dados do Contato 

Nome: Docomomo-Rio 

E-mail: docomomo.rio.rj@gmail.com 

Telefone: (21) 99636-1195 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-02/?data=0
mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/o-moderno-em-prosa-e-risco/?data=0
mailto:docomomo.rio.rj@gmail.com


 
 
 

 
 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

16NOV2016 
Programa de Observação do Céu 
 

Através de uma luneta centenária e de telescópios modernos, observe aglomerados 

estelares, planetas e muito mais. Não perca a chance de conhecer melhor os astros 

e as configurações celestes. 

O Programa de Observação do Céu do Museu de Astronomia e Ciências Afins – 

MAST acontece as quartas-feiras e sábados. A atividade começa às 17h30, com a 

exibição de um vídeo sobre astronomia e a apresentação da palestra “O Céu do 

Mês”, na qual os visitantes têm a oportunidade de descobrir o que está visível no 

céu do Rio de Janeiro e saber um pouco mais sobre a natureza dos corpos celestes. 

Em seguida, todos são convidados a observar o céu através da centenária Luneta 

Equatorial e do moderno telescópio refletor de 8 polegadas de abertura. A atividade 

é conduzida por um astrônomo ou um mediador capacitado. Venha para o MAST 

observar o céu e tirar todas suas dúvidas sobre a astronomia. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST 

 

Dados do Contato 

Nome: Ammanda Amorim 

E-mail: ammandaamorim@mast.br 

Telefone: (21) 96449-4695 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

16NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 03 
 

HISTÓRIAS DE MARABAIXO (L) Documentário, 2016, 72′, direção: Bel Bechara e 

Sandro Serpa 

Sob o som da caixa de marabaixo, moradores de bairros de Macapá, cantam versos 

que “roubam” histórias da realidade, misturando referências religiosas, fatos reais e 

inventados, críticas bem-humoradas e poesia. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-de-observacao-do-ceu-5/?data=0
mailto:ammandaamorim@mast.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-03/?data=0
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16NOV2016 
Oficinas Itinerantes do IPHARJ – Arqueologia e Patrimônio 
(16 e 17/11) 
 

Em parceria com o Solar Ramos do Saber, situado no Município de Três Rios, o 

Museu da Humanidade do IPHARJ promoverá TRÊS OFICINAS DE ARQUEOLOGIA, 

com enfoque em CERÂMICAS ARQUEOLÓGICAS. 

O evento, coordenado pelo Arqueólogo Claudio Prado de Mello e o Ambientalista 

Luiz Ramos, contará com palestra teórica, Oficina pratica de modelagem e 

explicações e manuseio de cerâmicas arqueológicas. 

As Oficinas ocorrerão na Escola Estadual Condessa do Rio Novo, em Três Rios, 

Centro em três ocasiões: 

1) Dia 16/11 às 15 h 

2) Dia 16/11 às 19 h 

3) Dia 17/11 às 09 h 

 

Escola Estadual Condessa do Rio Novo - Rua Manoel Duarte, 57 - Centro, Três Rios 

- RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Escola Estadual Condessa do Rio Novo 

Telefone: (24) 2220-2124 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

16NOV2016 

Observação do Sol 
 

A atividade Observação do Sol e de suas manchas solares é feita através do 

centenário Foto heliógrafo, um patrimônio histórico do Museu de Astronomia e 

Ciências Afins – MAST, capaz de projetar a imagem do disco solar num anteparo, 

tornando a observação completamente segura. 

Junto à cúpula do Foto heliógrafo também serão posicionados telescópios modernos 

para também observar o Sol através de filtros. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Ammanda Amorim 

E-mail: ammandaamorim@mast.br 

Telefone: (21) 96449-4695 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficinas-itinerantes-do-ipharj-arqueologia-e-patrimonio-16-e-1711/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficinas-itinerantes-do-ipharj-arqueologia-e-patrimonio-16-e-1711/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/observacao-do-sol/?data=0
mailto:ammandaamorim@mast.br


 
 
 

 
 

16NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=7
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=7


 
 
 

 
 

 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

16NOV2016 
Exposição Temporária: “ESTÓRIAS DO NOSSO 
PATRIMÔNIO”, de 8 a 20 de novembro 
 

A Exposição “ESTÓRIAS DO NOSSO PATRIMÔNIO” é composta por livros 

paradidáticos voltados para bens patrimoniais, classificados como materiais e 

imateriais da cidade de Campos dos Goytacazes, elaborados por alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Fundação de Apoio à Escola Técnica – 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=4
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=4


 
 
 

 
 

FAETEC/Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert – ISEPAM, para a 

disciplina eletiva intitulada de Educação Patrimonial. Local: Hall de entrada do 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. 

 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes - Praça do Santíssimo Salvador, nº 40, 

Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Museu Histórico de Campos dos Goytacazes 

E-mail: grazi.escocard@gmail.com 

Telefone: (22) 99863-8680 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

17NOV2016 
Palestra – O Museu de Astronomia e Ciências Afins e os 
seus Acervos de C&T: Patrimônio Cultural e Científico. 
 

A palestra fala sobre o que é patrimônio cultural e cientifico, apresentando os 

acervos do Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST. Após a apresentação 

será realizado com os participantes uma pequena oficina sobre o aplicativo em QR 

Code desenvolvido pelo MAST, visando dar maior disponibilidade e acessibilidade ao 

público em geral as publicações do Museu. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

  

Dados do Contato 

 

Nome: Bruno Goulart Correia 

E-mail: brunocorreia@mast.br 

Telefone: (21) 99965-8197 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

17NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 04 
 

NOTA DE FALECIMENTO (L) Documentário, 2015, 14′, direção: Anna Carolina 

Cardoso 

O filme aborda o meio de comunicação “de massa” mais antigo de Arrozal, cidade 

no interior do Rio de Janeiro, o alto-falante da matriz São João Batista, que 

anunciava os falecimentos aos moradores do local. 

OBRA AUTORIZADA (L) Documentário, 2016, 16′, direção: Thiago “Zé Ferreira” 

Cachoeira, Cidade Monumento Nacional. Uma casa prestes a cair, um beco em 

ruínas e a reação dos habitantes do lugar. 

mailto:grazi.escocard@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/palestra-o-museu-de-astronomia-e-ciencias-afins-e-os-seus-acervos-de-ct-patrimonio-cultural-e-cientifico/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/palestra-o-museu-de-astronomia-e-ciencias-afins-e-os-seus-acervos-de-ct-patrimonio-cultural-e-cientifico/?data=0
mailto:brunocorreia@mast.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-04/?data=0


 
 
 

 
 

MEU RIO VERMELHO (L) Documentário, 2016, 20′, direção: Rafael Irineu 

O filme destaca as histórias de personagens com diferentes culturas que foram 

encontradas ao longo das correntezas do Rio Vermelho no sul do estado de Mato 

Grosso. 

EM PAZ (10) Documentário, 2015, 22′, direção: Clara Linhart 

Em 1916, uma associação de prostitutas judias vindas da Europa do Leste funda 

seu próprio cemitério no Rio de Janeiro. Hoje, ele está desativado. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

17NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 05 
 

FELIZ AQUELE QUE SABE SOFRER (L) Documentário, 2015, 9′, direção: Ricardo 

Martensen 

Nascidos no mesmo ano (1911), Nelson Cavaquinho e Assis Valente, dois ícones da 

música popular brasileira são relembrados em depoimentos de seus filhos. 

CANJERÊ: O ENCONTRO ANCESTRAL (L) Documentário, 2015, 11′; direção 

Alexandre Rosa 

Nesse encontro entre o sagrado e o profano Mãe Beata de Iemanjá revela seu olhar 

político e cultural. 

O SABIÁ DO SAMBA (L) Documentário, 2016, 14′, direção: Beto Waite, Diego 

Tavares e Pedro Bálaco 

Djalma Sabiá, um dos fundadores do Salgueiro, reflete sobre a memória, a 

passagem do tempo, e sobre sua história, que se confunde com a própria história 

do samba carioca. 

JUREMA (L) Documentário, 2014, 16′; direção: Clementino Junior 

Registro Íntimo do Ritual da Jurema, como é feito na Umbanda da Irmandade 

Cercado de Boiadeiro em Sepetiba, Rio de Janeiro, sob o comando da Ialorixá e 

atriz Chica Xavier. 

CANTA UM PONTO (L) Documentário, 2015, 26′, direção, Luciano Dayrell e João 

Paulo Silveira 

A partir dos cantos entoados na forma de pontos de jongo, o filme constrói um 

relato poético do chamado “tempo do cativeiro” até os dias de hoje, permeado de 

causos, festas, música e mistérios. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-05/?data=0


 
 
 

 
 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

17NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=8
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=8


 
 
 

 
 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line:  

 

www.canal.fiocruz.br 

 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
 
 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br


 
 
 

 
 

17NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 06 
 

O JABUTI E A ANTA (L) Documentário, 2016, 71′, direção: Eliza Capai 

Um boat movie sobre os impactos da construção das grandes usinas hidroelétricas 

na vida de ribeirinhos, pescadores e indígenas. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

17NOV2016 
IV FLIDAM- Festival Literário Internacional da Diáspora 
Africana de São João de Meriti 
 

O FLIDAM é um Festival que retrata a Literatura Africana, e em 2016 terá como 

tema “Culturas Bantus”. A palestra de abertura será com Nei Lopes. 

Realizado na Praça da Matriz – São João de Meriti/RJ, o Festival engloba as 

seguintes atividades (todas com recortes étnicos): Trilhas / Palestras: Trilha da 

Literatura, Trilha da Diáspora Africana, Trilha de Políticas Públicas, Trilha do 

Educador, Trilha Infanto-Juvenil); Feira do Livro de São João de Meriti; Circuito 

Gastronômico da Diáspora Africana; Prêmio Orgulho da Diáspora 

Africana; Espetáculos Artístico-Culturais; FLIDAMCINE: Mostra Temática de 

Cinema; Trem do FLIDAM; Lavagem da Praça da Matriz; Momento 

Celebrativo; Entrega Moções homenageando as seguintes categorias: Escritor(a) 

Contemporâneo, Política Pública, Artística, Cultural, Diáspora Africana e In 

memoriam. 

A Rua da Matriz – Centro, é o palco da feira literária, shows, apresentações 

musicais, teatrais, oficinas, feira gastronômica, cotações de histórias e sessões de 

cinema, todas essas atividades são dispostas em barracas fornecidas gratuitamente 

pela organização do evento. 

As palestras do FLIDAM ocorrem no salão 4 da Igreja São João Batista local que 

comporta 200 pessoas. 

O espaço SESC sito à Av. Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti – RJ 

abriga atividades como show e oficinas, essas atividades ora acontecem na própria 

estrutura do SESC ora são levadas para o núcleo comum do festival. O festival é 

disposto neste espaço central do município por questões estratégicas: local 

integrador de vários municípios circunvizinhos bem como facilita o acesso para o 

trem da FLIDAM cuja a atividade final desemboca na praça da Matriz (Encontro no 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-06/?data=0
mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-flidam-festival-literario-internacional-da-diaspora-africana-de-sao-joao-de-meriti/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-flidam-festival-literario-internacional-da-diaspora-africana-de-sao-joao-de-meriti/?data=0


 
 
 

 
 

interior da Central do Brasil às 07:30 e embarque pelo ramal Belford Roxo no trem 

de 08:18 desembarque estação Pavuna). 

A Coletiva de Imprensa FLIDAM – acontece no Axé Casa de Cláudia – Endereço: 

Rua Maria Emília, 136 – Centro, São João de Meriti – RJ. 

 

A Associação Martiliano Manoel Lyra (AMALYRA), sito à Travessa Munguengue, nº 

46, Venda Velha – São João de Meriti, um ótimo local para turismo étnico e para 

experimentar a gastronomia produzida na diáspora. 

 

Praça da Matriz - Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro - São João de Meriti / RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Sandra Regina Fabiano do Rosario Vieira 

E-mail: sandraccsm@hotmail.com 

Telefone: (21) 2656-3026 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

17NOV2016 
Oficinas Itinerantes do IPHARJ – Arqueologia e Patrimônio 
(16 e 17/11) 
 

Em parceria com o Solar Ramos do Saber, situado no Município de Três Rios, o 

Museu da Humanidade do IPHARJ promoverá TRÊS OFICINAS DE ARQUEOLOGIA, 

com enfoque em CERÂMICAS ARQUEOLÓGICAS. 

O evento, coordenado pelo Arqueólogo Claudio Prado de Mello e o Ambientalista 

Luiz Ramos, contará com palestra teórica, Oficina pratica de modelagem e 

explicações e manuseio de cerâmicas arqueológicas. 

As Oficinas ocorrerão na Escola Estadual Condessa do Rio Novo, em Três Rios, 

Centro em três ocasiões: 

1) Dia 16/11 às 15 h 

2) Dia 16/11 às 19 h 

3) Dia 17/11 às 09 h 

 

Escola Estadual Condessa do Rio Novo - Rua Manoel Duarte, 57 - Centro, Três Rios 

- RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Escola Estadual Condessa do Rio Novo 

Telefone: (24) 2220-2124 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

 

 

 

mailto:sandraccsm@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficinas-itinerantes-do-ipharj-arqueologia-e-patrimonio-16-e-1711/?data=2
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficinas-itinerantes-do-ipharj-arqueologia-e-patrimonio-16-e-1711/?data=2


 
 
 

 
 

18NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 07 

 

O SABIÁ DO SAMBA (L) Documentário, 2016, 14′, direção: Beto Waite, Diego 

Tavares e Pedro Bálaco 

Djalma Sabiá, um dos fundadores do Salgueiro, reflete sobre a memória, a 

passagem do tempo, e sobre sua história, que se confunde com a própria história 

do samba carioca. 

ANTONIETA (L) Documentário, 2016, 15′; direção Flávia Person 

A trajetória de Antonieta de Barros, mulher, negra, professora, cronista, feminista, 

que em 1935 se tornou a primeira negra a assumir um mandato popular no país. 

CANTA UM PONTO (L) Documentário, 2015, 26′, direção, Luciano Dayrell e João 

Paulo Silveira 

A partir dos cantos entoados na forma de pontos de jongo, o filme constrói um 

relato poético do chamado “tempo do cativeiro” até os dias de hoje, permeado de 

causos, festas, música e mistérios. 

ARTE, FÉ E FESTA: JUAZEIRO DO NORTE, CE (L) Documentário, 2015, 28′; direção: 

Angela Mascelani e Lucas Van de Beuque 

O filme se passa durante a procissão de Nossa Senhora da Candeias em Juazeiro do 

Norte e aborda a vida dos artistas locais, suas histórias, seus lugares de trabalho e 

suas visões sobre arte, artesanato e religião. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

18NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 08 
 

FANTASIAS DE PAPEL (L) Documentário, 2015, 15′, direção: Tetê Mattos 

Através de depoimentos de atores, produtores e teóricos, o curta revela a aventura 

de produção das fotonovelas no Brasil, que movimentava um mercado de milhões 

de leitores entre os anos 50 e 70. 

MEMÓRIA DO SUBDESENVOLVIMENTO (L) Documentário, 2015, 55′, direção: 

Alexandre Pena Nunes 

Filme com olhar abrangente sobre a obra do cineasta Cesar Nunes, produtor do 

cine jornal Revista da Tela, que cobriu a vida política, social e cultural do Brasil de 

1940 a 1982. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-07/?data=0
mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-08/?data=0


 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

18NOV2016 
Palestra: “MUSEUS DIFUSORES DA EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL – PROJETO BRINCANDO COM A HISTÓRIA 
REGIONAL” 
 

Na ocasião do IX Simpósio de Arqueologia e Patrimônio do IPHARJ, teremos o 

lançamento do livro: “O Índio virou Pó de Café? ” – Resistência indígena frente a 

expansão cafeeira do Vale do Paraíba” do Geógrafo e Historiador Prof. Marcelo 

Sant’Ana Lemos. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ – Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira 443, 

B1 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 3358-0809 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

18NOV2016 
Lançamento do livro ”O Índio virou Pó de Café?”  
 

Na ocasião do IX Simpósio de Arqueologia e Patrimônio do IPHARJ, teremos o 

lançamento do livro: “O Índio virou Pó de Café? ” – Resistência indígena frente a 

expansão cafeeira do Vale do Paraíba” do Geógrafo e Historiador Prof. Marcelo 

Sant’Ana Lemos.  

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ – Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira 443, 

B1 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 3358-0809 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

 

mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/palestra-museus-difusores-da-educacao-patrimonial-projeto-brincando-com-a-historia-regional/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/palestra-museus-difusores-da-educacao-patrimonial-projeto-brincando-com-a-historia-regional/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/palestra-museus-difusores-da-educacao-patrimonial-projeto-brincando-com-a-historia-regional/?data=0
mailto:pradodemello@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/lancamento-do-livro-o-indio-virou-po-de-cafe/?data=0
mailto:pradodemello@hotmail.com


 
 
 

 
 

18NOV2016 
Exposição MEMENTO MORI – Arte e Arqueologia da Morte 
no Museu da Humanidade IPHARJ (de 12/11/16 a 
22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. 

É necessário agendamento. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 

 

18NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 09 
 

O PORTO DO RIO (L) Documentário, 2015, 85′, direção: Pedro Évora e Luciana 

Bezerra 

O filme narra, por meio de entrevistas com moradores e técnicos, a transformação 

da região portuária do Rio de Janeiro no contexto das obras de reestruturação 

urbana promovidas pelo projeto Porto Maravilha. 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

18NOV2016 
“Raros e Preservados” 
 

A exposição “Raros e Preservados” apresenta ilustrações e parte de obras do acervo 

bibliográfico da Seção de Obras Raras Assuerus Overmeer da Biblioteca de 

Manguinhos, para marcar o lançamento do site do acervo digital de obras raras e 

especiais da Fiocruz. 

www.obrasraras.fiocruz.br 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=1
mailto:pradodemello@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-09/?data=0
mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/raros-e-preservados/?data=0
http://www.obrasraras.fiocruz.br/


 
 
 

 
 

 

Fiocruz - Pavilhão Mourisco (Castelo) - Av. Brasil, 4365 - Pavilhão Mourisco - sala 

302 - Manguinhos 

 

Dados do Contato 

Nome: Icict/Fiocruz 

E-mail: maria.santiago@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 96578-0934 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

18NOV2016 
IV FLIDAM- Festival Literário Internacional da Diáspora 
Africana de São João de Meriti 
 

O FLIDAM é um Festival que retrata a Literatura Africana, e em 2016 terá como 

tema “Culturas Bantus”. A palestra de abertura será com Nei Lopes. 

Realizado na Praça da Matriz – São João de Meriti/RJ, o Festival engloba as 

seguintes atividades (todas com recortes étnicos): Trilhas / Palestras: Trilha da 

Literatura, Trilha da Diáspora Africana, Trilha de Políticas Públicas, Trilha do 

Educador, Trilha Infanto-Juvenil); Feira do Livro de São João de Meriti; Circuito 

Gastronômico da Diáspora Africana; Prêmio Orgulho da Diáspora 

Africana; Espetáculos Artístico-Culturais; FLIDAMCINE: Mostra Temática de 

Cinema; Trem do FLIDAM; Lavagem da Praça da Matriz; Momento 

Celebrativo; Entrega Moções homenageando as seguintes categorias: Escritor(a) 

Contemporâneo, Política Pública, Artística, Cultural, Diáspora Africana e In 

memoriam. 

A Rua da Matriz – Centro, é o palco da feira literária, shows, apresentações 

musicais, teatrais, oficinas, feira gastronômica, cotações de histórias e sessões de 

cinema, todas essas atividades são dispostas em barracas fornecidas gratuitamente 

pela organização do evento. 

As palestras do FLIDAM ocorrem no salão 4 da Igreja São João Batista local que 

comporta 200 pessoas. 

O espaço SESC sito à Av. Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti – RJ 

abriga atividades como show e oficinas, essas atividades ora acontecem na própria 

estrutura do SESC ora são levadas para o núcleo comum do festival. O festival é 

disposto neste espaço central do município por questões estratégicas: local 

integrador de vários municípios circunvizinhos bem como facilita o acesso para o 

trem da FLIDAM cuja a atividade final desemboca na praça da Matriz (Encontro no 

interior da Central do Brasil às 07:30 e embarque pelo ramal Belford Roxo no trem 

de 08:18 desembarque estação Pavuna). 

A Coletiva de Imprensa FLIDAM – acontece no Axé Casa de Cláudia – Endereço: 

Rua Maria Emília, 136 – Centro, São João de Meriti – RJ. 

A Associação Martiliano Manoel Lyra (AMALYRA), sito à Travessa Munguengue, nº 

46, Venda Velha – São João de Meriti, um ótimo local para turismo étnico e para 

experimentar a gastronomia produzida na diáspora. 

mailto:maria.santiago@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-flidam-festival-literario-internacional-da-diaspora-africana-de-sao-joao-de-meriti/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-flidam-festival-literario-internacional-da-diaspora-africana-de-sao-joao-de-meriti/?data=1


 
 
 

 
 

 

Praça da Matriz - Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro - São João de Meriti / RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Sandra Regina Fabiano do Rosario Vieira 

E-mail: sandraccsm@hotmail.com 

Telefone: (21) 2656-3026 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

18NOV2016 
Técnicas de levantamento do patrimônio material – do 

tradicional ao virtual 
 

O evento objetiva apresentar e comparar as técnicas tradicionais e as atuais de 

levantamento, registro e documentação do Patrimônio Artístico e Arquitetônico no 

Rio de Janeiro. 

Programação: 

9:30h – Daniel Moreira – Desafios no registro do Patrimônio da Fiocruz: Os 

desafios no levantamento e registro do patrimônio arquitetônico, urbanístico e 

arqueológico da Fiocruz, na trajetória do DPH; 

09:50h – Jorge Astorga Garro –“Técnicas tradicionais de Levantamento”: os 

trabalhos e os resultados da aplicação da técnica através da sua experiência 

profissional; 

10:30h – Simone Viana Siqueira e Vitor Garcia – Técnica de Levantamento e 

Modelagem com Laser Scanner: descrição da técnica do levantamento com 

Laser Scanner e modelagem 3D, mostrando resultados práticos da aplicação da 

técnica na sua experiência profissional; 

11:10h – Adolfo B. Ibañez Vila – Técnica de Levantamento e Modelagem com 

Fotogrametria Digital: descrição sobre a metodologia da Fotogrametria 3D tanto  

aérea como terrestre, mostrando alguns exemplos de sua experiência profissional, 

e suas aplicações como a Impressão 3D. 

11:50h – Catherine Gallois – O papel das novas tecnologias na proteção do 

patrimônio: discutir a importância das novas tecnologias na preservação do 

patrimônio cultural sob a ótica dos órgãos de proteção. 

12:20 h – Jorge Astorga Garro – “O Virtual e as novas Realidades”: os novos 

modelos e as realidades no projeto de restauração e preservação. 

12:40h – DEBATE 

13:00h – ENCERRAMENTO 

 

Oficina Escola de Manguinhos - Espaço Adorcino Pereira da Silva I Campus Fiocruz 

Manguinhos - Av. Brasil, nº 4.365, Manguinhos 

 

Dados do Contato 

Nome: Cristina Coelho 

E-mail: cristinacoelho@fiocruz.br 

mailto:sandraccsm@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/tecnicas-de-levantamento-do-patrimonio-material-do-tradicional-ao-virtual/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/tecnicas-de-levantamento-do-patrimonio-material-do-tradicional-ao-virtual/?data=0
mailto:cristinacoelho@fiocruz.br


 
 
 

 
 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

18NOV2016 
Exposição Temporária: “ESTÓRIAS DO NOSSO 
PATRIMÔNIO”, de 8 a 20 de novembro 
 

A Exposição “ESTÓRIAS DO NOSSO PATRIMÔNIO” é composta por livros 

paradidáticos voltados para bens patrimoniais, classificados como materiais e 

imateriais da cidade de Campos dos Goytacazes, elaborados por alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Fundação de Apoio à Escola Técnica – 

FAETEC/Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert – ISEPAM, para a 

disciplina eletiva intitulada de Educação Patrimonial. Local: Hall de entrada do 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. 

 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes - Praça do Santíssimo Salvador, nº 40, 

Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Museu Histórico de Campos dos Goytacazes 

E-mail: grazi.escocard@gmail.com 

Telefone: (22) 99863-8680 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

19NOV2016 
II Oficina de Cerâmica Arqueológica do Museu da 
Humanidade / IPHARJ 
 

II Oficina de Arqueologia em Cerâmica Arqueológica reunirá crianças, adolescentes 

e adultos. O evento contará com: 

Palestra do Arqueólogo Claudio Prado de Mello; 

Oficina pratica do ilustre Artista Plástico e Ceramista Prof. Ney Sayao, da Escola 

Municipal de Artes Fayga Ostrower e sua equipe; 

Visita guiada às exposições; 

Lanche 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ – Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira 443, 

B1 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 3358-0809 

Inscrição: R$ 10,00 adulto. Crianças e Adolescente gratuito. 

 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=5
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=5
mailto:grazi.escocard@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/ii-oficina-de-ceramica-arqueologica-do-museu-da-humanidade-ipharj/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/ii-oficina-de-ceramica-arqueologica-do-museu-da-humanidade-ipharj/?data=0
mailto:pradodemello@hotmail.com


 
 
 

 
 

19NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 10 
 

O JABUTI E A ANTA (L) Documentário, 2016, 71′, direção: Eliza Capai 

Um boat movie sobre os impactos da construção das grandes usinas hidroelétricas 

na vida de ribeirinhos, pescadores e indígenas. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

19NOV2016 
Oficina de Folia de Reis do Ecomuseu do Sertão Carioca 
 

O grupo de folia de Reis do Sertão Carioca é formado por músicos e pesquisadores 

da cultura que tem a cultura popular como objeto de trabalho e pesquisa. Ação de 

projeção folclórica, atua no aproveitamento dos fatos folclóricos vigentes, fora da 

época em que se realizam ou, ainda, fora de suas funções, para finalidades 

estéticas, didáticas e de resgate do fato folclórico na região da Zona Oeste do 

município do Rio de Janeiro. 

Iniciativa do Ecomuseu do Sertão Carioca em conjunto com o grupo de violas 

Caipirando e outros produtores culturais da região, o projeto fará uma série de 

vivencias com mestres da Folia de Reis e pesquisadores renomados da cultura 

popular fluminense culminando na realização da folia que irá passar pelas ruas de 

Vargem Grande, lugar que ainda preserva as raízes caipiras e rurais no município 

do Rio de Janeiro. 

 

Chácara Santo Antônio - Estrada do Sacarrão com Estrada dos Bandeirantes 

 

Dados do Contato 

Nome: Ecomuseu do Sertão Carioca 

 

E-mail: filmesdosertao@gmail.com 

Telefone: (21) 99557-1905 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-10/?data=0
mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-folia-de-reis-do-ecomuseu-do-sertao-carioca/?data=0
mailto:filmesdosertao@gmail.com


 
 
 

 
 

  
 

 

19NOV2016 
Observação do sol nos Telescópios 
 

A atividade Observação do Sol e de suas manchas solares é feita através do 

centenário Foto heliógrafo, um patrimônio histórico do Museu de Astronomia e 

Ciências Afins – MAST, capaz de projetar a imagem do disco solar num anteparo, 

tornando a observação completamente segura. 

Junto à cúpula do Foto heliógrafo também serão posicionados telescópios modernos 

para também observar o Sol através de filtros. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST 

E-mail: ammandaamorim@mast.br 

Telefone: (21) 96449-4695 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

19NOV2016 
Planetário Inflável 
 

Imagens do céu noturno são projetadas em uma cúpula inflável, oferecendo ao 

espectador a oportunidade de observar o céu sempre limpo, faça chuva ou faça Sol 

no céu de verdade! O planetário nos permite simular o movimento aparente do Sol, 

da Lua e dos planetas, que normalmente são de longa duração e, por isso, de difícil 

percepção. 

Esta atividade tem capacidade máxima para 30 pessoas por vez. 

O Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST é uma unidade de pesquisa do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, criada na 

cidade do Rio de Janeiro no dia 8 de março de 1985. Tem como missão ampliar o 

acesso da sociedade ao conhecimento científico e tecnológico por meio da pesquisa, 

preservação de acervos, divulgação e história da ciência e da tecnologia no Brasil. 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/observacao-do-sol-nos-telescopios-2/?data=0
mailto:ammandaamorim@mast.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/planetario-inflavel/?data=0


 
 
 

 
 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão - Rio de Janeiro/RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Ammanda Amorim 

E-mail: ammandaamorim@mast.br 

Telefone: (21) 96449-4695 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

19NOV2016 
Astromania 
 

Esta atividade realizada pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins – MAST, traz 

como tema “Passeando nas Estrelas” 

Você já parou para observar o céu? Sabe identificar algumas constelações? Já 

percebeu que algumas constelações estão em nossa bandeira? O ASTROmania do 

mês de novembro irá mostrar as formas de identificar o céu e as diferentes 

constelações de cada mês. Para nos ajudar com a identificação, iremos montar um 

Planisfério Celeste. Aproveitando esse assunto, vamos entender como a astronomia 

é apresentada na bandeira nacional. 

O MAST é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações – MCTIC, criada na cidade do Rio de Janeiro no dia 8 de março de 

1985. Tem como missão ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico 

e tecnológico por meio da pesquisa, preservação de acervos, divulgação e história 

da ciência e da tecnologia no Brasil. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST 

E-mail: ammandaamorim@mast.br 

Telefone: (21) 96449-4695 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
19NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 11 
 

CIRCO VOADOR A NAVE (14) Documentário, 2015, 80′, direção: Tainá Menezes 

Fundado em 1982 por um anárquico grupo de teatro, o Circo foi espaço de 

resistência política e inovação artística e palco de momentos fundamentais na 

história da música popular brasileira. 

 

mailto:ammandaamorim@mast.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/astromania-2/?data=0
mailto:ammandaamorim@mast.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-11/?data=0


 
 
 

 
 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

19NOV2016 
Programa de Observação do Céu 
 

Através de uma luneta centenária e de telescópios modernos, observe aglomerados 

estelares, planetas e muito mais. Não perca a chance de conhecer melhor os astros 

e as configurações celestes. 

O Programa de Observação do Céu do Museu de Astronomia e Ciências Afins – 

MAST acontece as quartas-feiras e sábados. A atividade começa às 17h30, com a 

exibição de um vídeo sobre astronomia e a apresentação da palestra “O Céu do 

Mês”, na qual os visitantes têm a oportunidade de descobrir o que está visível no 

céu do Rio de Janeiro e saber um pouco mais sobre a natureza dos corpos celestes. 

Em seguida, todos são convidados a observar o céu através da centenária Luneta 

Equatorial e do moderno telescópio refletor de 8 polegadas de abertura. A atividade 

é conduzida por um astrônomo ou um mediador capacitado. Venha para o MAST 

observar o céu e tirar todas suas dúvidas sobre a astronomia. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST 

E-mail: ammandaamorim@mast.br 

Telefone: (21) 96449-4695 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

19NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 12 
 

DEIXA NA RÉGUA (16) Documentário, 2016, 73′, direção: Emílio Domingos 

Os salões de barbeiro das favelas e dos subúrbios são os lugares onde a nova 

estética da periferia nasce e se expande. Ponto de encontro dos jovens, os 

“barbeiros” se tornaram espaços de troca dessa juventude. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-de-observacao-do-ceu-6/?data=0
mailto:ammandaamorim@mast.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-12/?data=0


 
 
 

 
 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

19NOV2016 
“Raros e Preservados” 
 

A exposição “Raros e Preservados” apresenta ilustrações e parte de obras do acervo 

bibliográfico da Seção de Obras Raras Assuerus Overmeer da Biblioteca de 

Manguinhos, para marcar o lançamento do site do acervo digital de obras raras e 

especiais da Fiocruz. 

www.obrasraras.fiocruz.br 

 

Fiocruz - Pavilhão Mourisco (Castelo) - Av. Brasil, 4365 - Pavilhão Mourisco - sala 

302 - Manguinhos 

 

Dados do Contato 

Nome: Icict/Fiocruz 

E-mail: maria.santiago@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 96578-0934 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

19NOV2016 
IV FLIDAM- Festival Literário Internacional da Diáspora 
Africana de São João de Meriti 
 

O FLIDAM é um Festival que retrata a Literatura Africana, e em 2016 terá como 

tema “Culturas Bantus”. A palestra de abertura será com Nei Lopes. 

Realizado na Praça da Matriz – São João de Meriti/RJ, o Festival engloba as 

seguintes atividades (todas com recortes étnicos): Trilhas / Palestras: Trilha da 

Literatura, Trilha da Diáspora Africana, Trilha de Políticas Públicas, Trilha do 

Educador, Trilha Infanto-Juvenil); Feira do Livro de São João de Meriti; Circuito 

Gastronômico da Diáspora Africana; Prêmio Orgulho da Diáspora 

Africana; Espetáculos Artístico-Culturais; FLIDAMCINE: Mostra Temática de 

Cinema; Trem do FLIDAM; Lavagem da Praça da Matriz; Momento 

Celebrativo; Entrega Moções homenageando as seguintes categorias: Escritor(a) 

Contemporâneo, Política Pública, Artística, Cultural, Diáspora Africana e In 

memoriam. 

A Rua da Matriz – Centro, é o palco da feira literária, shows, apresentações 

musicais, teatrais, oficinas, feira gastronômica, cotações de histórias e sessões de 

cinema, todas essas atividades são dispostas em barracas fornecidas gratuitamente 

pela organização do evento. 

As palestras do FLIDAM ocorrem no salão 4 da Igreja São João Batista local que 

comporta 200 pessoas. 

mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/raros-e-preservados/?data=1
http://www.obrasraras.fiocruz.br/
mailto:maria.santiago@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-flidam-festival-literario-internacional-da-diaspora-africana-de-sao-joao-de-meriti/?data=2
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-flidam-festival-literario-internacional-da-diaspora-africana-de-sao-joao-de-meriti/?data=2


 
 
 

 
 

O espaço SESC sito à Av. Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti – RJ 

abriga atividades como show e oficinas, essas atividades ora acontecem na própria 

estrutura do SESC ora são levadas para o núcleo comum do festival. O festival é 

disposto neste espaço central do município por questões estratégicas: local 

integrador de vários municípios circunvizinhos bem como facilita o acesso para o 

trem da FLIDAM cuja a atividade final desemboca na praça da Matriz (Encontro no 

interior da Central do Brasil às 07:30 e embarque pelo ramal Belford Roxo no trem 

de 08:18 desembarque estação Pavuna). 

A Coletiva de Imprensa FLIDAM – acontece no Axé Casa de Cláudia – Endereço: 

Rua Maria Emília, 136 – Centro, São João de Meriti – RJ. 

A Associação Martiliano Manoel Lyra (AMALYRA), sito à Travessa Munguengue, nº 

46, Venda Velha – São João de Meriti, um ótimo local para turismo étnico e para 

experimentar a gastronomia produzida na diáspora. 

 

Praça da Matriz - Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro - São João de Meriti / RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Sandra Regina Fabiano do Rosario Vieira 

E-mail: sandraccsm@hotmail.com 

Telefone: (21) 2656-3026 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

20NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 13 
 

HISTÓRIAS DE MARABAIXO (L) Documentário, 2016, 72′, direção: Bel Bechara 

e Sandro Serpa 

Sob o som da caixa de marabaixo, moradores de bairros de Macapá, cantam versos 

que “roubam” histórias da realidade, misturando referências religiosas, fatos reais e 

inventados, críticas bem-humoradas e poesia. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

20NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 14 
 

CRÔNICA DA DEMOLIÇÃO (L) Documentário, 2015, 90′, direção: Eduardo Ades 

No Centro do Rio de Janeiro, uma praça vazia com um chafariz seco e um 

estacionamento subterrâneo. Há quarenta anos ali ficava o Palácio Monroe, antiga 

mailto:sandraccsm@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-13/?data=0
mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-14/?data=0


 
 
 

 
 

sede do Senado Federal. Uma história de sabres e leões, militares e arquitetos, 

passado e futuro. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

20NOV2016 
IV Mostra de Filmes “Memória em Movimento” | Sessão 15 
 

SÃO SEBASTIÃO DO RIO DE JANEIRO, A FORMAÇÃO DE UMA CIDADE (L) 

Documentário, 2015, 90′, direção: Juliana de Carvalho 

O filme conta a história da formação urbana da Cidade Maravilhosa, perseguindo os 

vestígios arqueológicos de seus primeiros habitantes, as lutas travadas na 

conquista do território, as reformas e intervenções urbanas que moldaram o 

desenho de cidade e a alma do povo que nela vive. 

 

CCJF - Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco, 241 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Bigorna Filmes 

E-mail: paula@bigornafilmes.com 

Telefone: (21) 99802-7826 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

20NOV2016 
IV FLIDAM- Festival Literário Internacional da Diáspora 
Africana de São João de Meriti 
 

O FLIDAM é um Festival que retrata a Literatura Africana, e em 2016 terá como 

tema “Culturas Bantus”. A palestra de abertura será com Nei Lopes. 

Realizado na Praça da Matriz – São João de Meriti/RJ, o Festival engloba as 

seguintes atividades (todas com recortes étnicos): Trilhas / Palestras: Trilha da 

Literatura, Trilha da Diáspora Africana, Trilha de Políticas Públicas, Trilha do 

Educador, Trilha Infanto-Juvenil); Feira do Livro de São João de Meriti; Circuito 

Gastronômico da Diáspora Africana; Prêmio Orgulho da Diáspora 

Africana; Espetáculos Artístico-Culturais; FLIDAMCINE: Mostra Temática de 

Cinema; Trem do FLIDAM; Lavagem da Praça da Matriz; Momento 

Celebrativo; Entrega Moções homenageando as seguintes categorias: Escritor(a) 

mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-mostra-de-filmes-memoria-em-movimento-sessao-15/?data=0
mailto:paula@bigornafilmes.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-flidam-festival-literario-internacional-da-diaspora-africana-de-sao-joao-de-meriti/?data=3
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/iv-flidam-festival-literario-internacional-da-diaspora-africana-de-sao-joao-de-meriti/?data=3


 
 
 

 
 

Contemporâneo, Política Pública, Artística, Cultural, Diáspora Africana e In 

memoriam. 

A Rua da Matriz – Centro, é o palco da feira literária, shows, apresentações 

musicais, teatrais, oficinas, feira gastronômica, cotações de histórias e sessões de 

cinema, todas essas atividades são dispostas em barracas fornecidas gratuitamente 

pela organização do evento. 

As palestras do FLIDAM ocorrem no salão 4 da Igreja São João Batista local que 

comporta 200 pessoas. 

O espaço SESC sito à Av. Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti – RJ 

abriga atividades como show e oficinas, essas atividades ora acontecem na própria 

estrutura do SESC ora são levadas para o núcleo comum do festival. O festival é 

disposto neste espaço central do município por questões estratégicas: local 

integrador de vários municípios circunvizinhos bem como facilita o acesso para o 

trem da FLIDAM cuja a atividade final desemboca na praça da Matriz (Encontro no 

interior da Central do Brasil às 07:30 e embarque pelo ramal Belford Roxo no trem 

de 08:18 desembarque estação Pavuna). 

A Coletiva de Imprensa FLIDAM – acontece no Axé Casa de Cláudia – Endereço: 

Rua Maria Emília, 136 – Centro, São João de Meriti – RJ. 

A Associação Martiliano Manoel Lyra (AMALYRA) ,  sito à Travessa Munguengue, nº 

46, Venda Velha – São João de Meriti, um ótimo local para turismo étnico e para 

experimentar a gastronomia produzida na diáspora. 

 

Praça da Matriz - Praça Getúlio Vargas, s/n - Centro - São João de Meriti / RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Sandra Regina Fabiano do Rosario Vieira 

E-mail: sandraccsm@hotmail.com 

Telefone: (21) 2656-3026 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
20NOV2016 
“Raros e Preservados” 
 

A exposição “Raros e Preservados” apresenta ilustrações e parte de obras do acervo 

bibliográfico da Seção de Obras Raras Assuerus Overmeer da Biblioteca de 

Manguinhos, para marcar o lançamento do site do acervo digital de obras raras e 

especiais da Fiocruz. 

www.obrasraras.fiocruz.br 

 

Fiocruz - Pavilhão Mourisco (Castelo) - Av. Brasil, 4365 - Pavilhão Mourisco - sala 

302 - Manguinhos 

 

Dados do Contato 

Nome: Icict/Fiocruz 

mailto:sandraccsm@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/raros-e-preservados/?data=2


 
 
 

 
 

E-mail: maria.santiago@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 96578-0934 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

20NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

mailto:maria.santiago@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=9
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=9


 
 
 

 
 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

 
 
 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br


 
 
 

 
 

20NOV2016 
Exposição Temporária: “ESTÓRIAS DO NOSSO 
PATRIMÔNIO”, de 8 a 20 de novembro 
 

A Exposição “ESTÓRIAS DO NOSSO PATRIMÔNIO” é composta por livros 

paradidáticos voltados para bens patrimoniais, classificados como materiais e 

imateriais da cidade de Campos dos Goytacazes, elaborados por alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Fundação de Apoio à Escola Técnica – 

FAETEC/Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert – ISEPAM, para a 

disciplina eletiva intitulada de Educação Patrimonial. Local: Hall de entrada do 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes. 

 

Museu Histórico de Campos dos Goytacazes - Praça do Santíssimo Salvador, nº 40, 

Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Museu Histórico de Campos dos Goytacazes 

E-mail: grazi.escocard@gmail.com 

Telefone: (22) 99863-8680 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

21NOV2016 
Oficina de ornatos: da modelagem ao produto final (Dias 
21, 23, 25 28 e 30 de novembro) 
 

A proposta do curso – que acontecerá nos dias 21, 23, 25, 28 & 30 de novembro, 

das 14 às 18 horas – é difundir a importância dos ornatos como parte integrante da 

arquitetura da cidade do Rio de Janeiro no início do século passado e suas várias 

possibilidades de aplicação como objeto decorativo nos dias de hoje.  A oficina terá 

como foco o método de Modelagem de ornatos em argila, preparação de forma em 

silicone e preparo da massa de estuque, e destina-se a qualquer pessoa 

interessada, sem pré-requisitos. 

https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl 

 

Programação: 

1° Dia (21/11) 

Breve Contexto Histórico (O que é, onde é encontrado e movimento artístico e 

arquitetônico) 

Apresentação do material 

Início da modelagem 

2° Dia (23/11) 

Continuação da Modelagem 

3° Dia (25/11) 

Confecção da Forma e Preenchimento 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=6
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-temporaria-estorias-do-nosso-patrimonio-de-8-a-20-de-novembro/?data=6
mailto:grazi.escocard@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-ornatos-da-modelagem-ao-produto-final-dias-21-23-25-28-e-30-de-novembro/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-ornatos-da-modelagem-ao-produto-final-dias-21-23-25-28-e-30-de-novembro/?data=0


 
 
 

 
 

Preparação da Forma em silicone, berço e gesso 

Preparação da massa em estuque e preenchimento da forma 

4° Dia (28/11) 

Secagem da peça 

Aberto para atrasos e dúvidas 

5° Dia (30/11) 

Pintura da peça (velatura) 

Peça pronta – retirada 

Materiais Utilizados: Argila, Silicone, Gesso, Areia para obra, Peneira Fina, Saco de 

cimento branco, Trincha Média 

Instrumentos para escultura, Cal 

*Todo o material será fornecido 

Ficha de inscrição: 

https://goo.gl/forms/5GSxqqf2YvrlaUQw1 

 

*Após o preenchimento da ficha de inscrição, o responsável pela atividade enviará 

os dados bancários para pagamento e o envio do comprovante. 

* A inscrição só poderá ser confirmada mediante envio do comprovante. 

Para dúvidas, inscrição e mais informações, entre em contato através do e-

mail: contato@oficinasa.com 

*Em caso de desistência, favor entrar em contato por e-mail até 5 dias antes do 

curso para a devolução integral do valor. 

Não será feita a devolução do valor da inscrição caso a desistência for comunicada 

com menos de 24h de antecedência. 

 

Oficina s/a - Travessa Doutor Araújo 99 A - Praça da Bandeira 

  

Dados do Contato 

Nome: Oficina s/a 

E-mail: https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl 

Telefone: (21) 22739342 

Inscrição: R$ 690,00 

 

 
21NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

mailto:https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=10
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=10


 
 
 

 
 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 



 
 
 

 
 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

21NOV2016 
110 anos da Avenida Rio Branco 
 

Na exposição 110 anos da Avenida Rio Branco, o visitante é convidado a flanar pela 

arquitetura, moda, comportamentos e personagens que passaram pela antiga 

Avenida Central. 

Funcionamento da exposição: de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 

às 17 horas. 

 

Sala de exposições do Iphan-RJ - Av. Rio Branco, 46 

 

Dados do Contato 

Nome: Iphan-RJ 

E-mail: educacao.rj@iphan.gov.br 

Telefone: (21) 92233-6060 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

22NOV2016 
Encontros de Ritmos – Boi Malhadinho e Q’ Batuque 
 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/110-anos-da-avenida-rio-branco-ate-31122016/?data=3
mailto:educacao.rj@iphan.gov.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/encontros-de-ritmos-boi-malhadinho-e-q-batuque/?data=0


 
 
 

 
 

A proposta deste evento é unir dois ritmos de percussão diferentes, porém com a 

mesma sinergia, tendo o boi e seus demais personagens como elementos de 

vínculo da cultura local. Os dois grupos, o Boi e o Q’Batuque (este último, 

atualmente integrado a coordenadoria de cultura) possuem histórias similares, pois 

o início foi marcado pela utilização de instrumentos de percussão criados com 

objetos do dia a dia, que foram reciclados e reaproveitados, como latas, por 

exemplo. 

 

Centro Cultural Sobradinho - Rua Comendador José Julião, número 208 

 

Dados do Contato 

Nome: Prefeitura de Quissamã 

E-mail: fcultura.quissama@gmail.com 

Telefone: (22) 99264-5920 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

22NOV2016 
Exposição de fotografias Logos – Livros e Arquitetura, de 
08 a 30 de novembro 
 

A Exposição de fotografias Logos – Livros e Arquitetura, de Aristides Corrêa Dutra, 

na Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz, foi planejada para compor a VI Semana 

Fluminense do Patrimônio 2016. As fotografias contemplam dois temas 

relacionados entre si. O primeiro são os livros do acervo da Biblioteca de 

Manguinhos e da Biblioteca do Castelo da Fiocruz. O segundo tema são os espaços 

e os próprios edifícios das duas bibliotecas. 

O Castelo da Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz, com sua decoração mourisca, é um 

dos grandes marcos da arquitetura eclética carioca, tendo se tornado a principal 

marca visual da instituição. Seus detalhes desdobraram-se em logomarcas, 

vinhetas gráficas, impressos institucionais, publicidade e muito mais. Também 

aparecem nos detalhes decorativos de muitos dos livros de sua biblioteca como 

lombadas, ex-libris e outros. 

 

Em uma instituição que produz ciência e informação com a intensidade e a 

qualidade que a Fiocruz produz, a biblioteca será, sem dúvida, um local primordial 

na salvaguarda, preservação e circulação do saber. E ali o espaço físico da 

biblioteca já extrapolou em muito seu espaço originalmente previsto. Hoje o acervo 

principal localiza-se na Biblioteca de Manguinhos, com prédio próprio de 

características pós-modernas. O espaço original da biblioteca no prédio do castelo 

hoje abriga o acervo histórico. 

Tanto os livros quanto os edifícios que abrigam as bibliotecas da Fiocruz são 

patrimônios culturais representativos desta que é uma das mais importantes 

instituições científicas do Brasil. A exposição Logos – Livros e Arquitetura visa 

lançar um novo olhar sobre este patrimônio, ressaltando formas e detalhes tanto do 

mailto:fcultura.quissama@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-de-fotografias-logos-livros-e-arquitetura-de-08-a-30-de-novembro/?data=2
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-de-fotografias-logos-livros-e-arquitetura-de-08-a-30-de-novembro/?data=2


 
 
 

 
 

acervo quanto dos locais sob a estética pessoal e investigativa do fotógrafo 

Aristides Corrêa Dutra. 

 

Pavilhão Hayti Moussatché - Campus Fiocruz Manguinhos - Av. Brasil, 4365 

 

Dados do Contato 

Nome: Maria Claudia Santiago 

E-mail: maria.santiago@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 96578-0934 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

23NOV2016 
Oficina – A História do Papel (dias 23 e 25 de novembro) 
 

O aluno irá conhecer a história do papel, onde serão abordados os primeiros 

precursores empregados para escrita antes da invenção do papel. Além de propiciar 

um conhecimento teórico e prático na fabricação de papel artesanal. 

Programação: 

Módulo I (A história do papel): Auditório ou sala de aula da biblioteca. 23/11/16 

(13:30 ás 16:30). 

Módulo II (Confecção de papel artesanal): Laboratório do Lapel 25/11/16 (13:30 ás 

16:30). 

08 vagas no total para os dois módulos. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Alessandro Wagner 

E-mail: alessandrowagner@mast.br 

Telefone: (21) 99965-8197 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
23NOV2016 
Encontros de Tradição – Fado e Jongo 
 

Este encontro tem como objetivo disseminar e divulgar estas duas manifestações 

tradicionais, de grande importância para a identidade quissamaense, convidando 

toda a população, visitantes e principalmente as escolas, visando a multiplicação 

dos saberes. 

A prefeitura de Quissamã, através da Coordenadoria de Cultura vem realizando 

diversas ações em prol da salvaguarda do patrimônio histórico e cultural local, uma 

delas são as oficinas de jongo e fado mirim, que acontecem no Memorial 

mailto:maria.santiago@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-a-historia-do-papel-dias-23-e-25-de-novembro/?data=0
mailto:alessandrowagner@mast.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/encontros-de-tradicao-fado-e-jongo/?data=0


 
 
 

 
 

Machadinha, ministrada pela diretora do espaço, a senhora Dalma dos Santos. Este 

evento denominado “Encontros de Tradição – Fado e Jongo”, será uma ótima 

oportunidade de interação e fortalecimento entre os grupos, além de disseminar 

esta cultura tão importante para identidade de Quissamã. 

 

Centro Cultural Sobradinho - Rua Comendador José Julião, número 208 

 

Dados do Contato 

 

Nome: Prefeitura de Quissamã 

E-mail: fcultura.quissama@gmail.com 

Telefone: (22) 99264-5920 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

23NOV2016 
Conservação preventiva e preservação digital nos arquivos 
 

1. Palestra sobre conservação preventiva: 

 

Título: Conservação preventiva: conscientização para preservação 

 

Resumo: A palestra abordará os principais problemas e soluções encontrados na 

conservação de acervos, procurando conscientizar e informar o público 

das ferramentas existentes dentro do campo da conservação preventiva. 

Ministrada por: Margareth Fontaine, diretora da Divisão de Conservação, Arquivo 

Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), formada em Belas Artes pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em preservação e gestão do 

patrimônio cultural das ciências e da saúde pela Casa de Oswaldo Cruz. 

 

2. Palestra Preservação digital nos arquivos 

A exposição irá discutir sobre a preservação digital, estratégias e ações de 

preservação digital, estudos de relevância abordando questões como a arqueologia 

digital, atualização de versões, migração, normalização entre outras. 

Ministrado por: Wagner de Moura Santos, chefe de serviço da Divisão de 

Conservação, APERJ, arquivista pela Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

3. Após as palestras, visita guiada na Instituição com foco na área de conservação. 

O evento acontecerá na sala de reuniões APERJ com capacidade para 15 pessoas. 

http://www.aperj.rj.gov.br/ 

 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro - Praia de Botafogo, 480 

 

Dados do Contato 

Nome: Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro 

E-mail: dga.aperj@gmail.com 

mailto:fcultura.quissama@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/conservacao-preventiva-e-preservacao-digital-no-arquivos/?data=0
http://www.aperj.rj.gov.br/
mailto:dga.aperj@gmail.com


 
 
 

 
 

Telefone: (21) 2332-1550 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

23NOV2016 
Oficina de ornatos: da modelagem ao produto final (Dias 
21, 23, 25 28 e 30 de novembro) 
 

A proposta do curso – que acontecerá nos dias 21, 23, 25, 28 & 30 de novembro, 

das 14 às 18 horas –  é difundir a importância dos ornatos como parte integrante 

da arquitetura da cidade do Rio de Janeiro no início do século passado e suas várias 

possibilidades de aplicação como objeto decorativo nos dias de hoje.  A oficina terá 

como foco o método de Modelagem de ornatos em argila, preparação de forma em 

silicone e preparo da massa de estuque, e destina-se a qualquer pessoa 

interessada, sem pré-requisitos. 

https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl 

 

Programação: 

1° Dia (21/11) 

Breve Contexto Histórico (O que é, onde é encontrado e movimento artístico e 

arquitetônico) 

 

Apresentação do material 

Início da modelagem 

2° Dia (23/11) 

Continuação da Modelagem 

3° Dia (25/11) 

Confecção da Forma e Preenchimento 

Preparação da Forma em silicone, berço e gesso 

Preparação da massa em estuque e preenchimento da forma 

4° Dia (28/11) 

Secagem da peça 

Aberto para atrasos e dúvidas 

5° Dia (30/11) 

Pintura da peça (velatura) 

Peça pronta – retirada 

Materiais Utilizados: Argila, Silicone, Gesso, Areia para obra, Peneira Fina, Saco de 

cimento branco, Trincha Média 

Instrumentos para escultura, Cal 

*Todo o material será fornecido 

Ficha de inscrição: 

https://goo.gl/forms/5GSxqqf2YvrlaUQw1 

*Após o preenchimento da ficha de inscrição, o responsável pela atividade enviará 

os dados bancários para pagamento e o envio do comprovante. 

* A inscrição só poderá ser confirmada mediante envio do comprovante. 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-ornatos-da-modelagem-ao-produto-final-dias-21-23-25-28-e-30-de-novembro/?data=1
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-ornatos-da-modelagem-ao-produto-final-dias-21-23-25-28-e-30-de-novembro/?data=1


 
 
 

 
 

Para dúvidas, inscrição e mais informações, entre em contato através do e-

mail: contato@oficinasa.com 

*Em caso de desistência, favor entrar em contato por e-mail até 5 dias antes do 

curso para a devolução integral do valor. 

Não será feita a devolução do valor da inscrição caso a desistência for comunicada 

com menos de 24h de antecedência. 

 

Oficina s/a - Travessa Doutor Araújo 99 A - Praça da Bandeira 

  

Dados do Contato 

Nome: Oficina s/a 

E-mail: https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl 

Telefone: (21) 22739342 

Inscrição: R$ 690,00 

 

23NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

mailto:https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=11
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=11


 
 
 

 
 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

 



 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

24NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=12
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=12


 
 
 

 
 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
 
 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br


 
 
 

 
 

24NOV2016 
Oficina de Mineiro Pau 
 

O mineiro pau ou maneiro pau é uma manifestação popular presente em diferentes 

estados do Brasil que tem influência europeia, indígena e africana. É uma dança 

marcada pelo manejo de bastões de madeira que definem os tempos do compasso 

musical. O balanço dos bastões, finos e resistentes, acompanham um tipo de 

embolada que adota a forma estrofe-refrão. 

A oficina de mineiro pau compartilha diversas batidas, envolvendo os e as 

participantes a conhecerem um pouco mais desta importante manifestação popular 

muito presente nas áreas rurais, mas que a cada ano vem desaparecendo no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

Ecomuseu Rural (Sobrado Cultural Rural - Ponto de Cultura Rural) - Sitio Corrego 

de Santo Antonio, sn - Distrito Rural 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Imagem e Cidadania 

E-mail: sobradocultural@gmail.com 

Telefone: (22) 99266-1322 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
 

24NOV2016 
Mostra Cultural de Danças e Histórias 
 

O Centro Cultural Sobradinho realizará, através de suas oficinas as seguintes 

apresentações: 

 

. Dança afro brasileira, com os alunos da professora Dalva Pessanha; 

. Contação de histórias, através do texto dramatizado “O Baú de histórias”, com a 

professora Katiuscia Caldas; 

. Contação de histórias, através de 3 poemas dramatizados: “Consciência negra”, 

“Ama de leite” e “Negro no Brasil”. 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-mineiro-pau/?data=0
mailto:sobradocultural@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/mostra-cultural-de-dancas-e-historias/?data=0


 
 
 

 
 

Às 9h:30 haverá dança afro brasileira, seguida da contação de histórias, com texto 

dramatizado “O Baú de histórias”. 

Às 14h:30 haverá outra apresentação de dança afro brasileira, seguida da contação 

de histórias, com poemas dramatizados: “Consciência negra”, “Ama de leite” e 

“Negro no Brasil”. 

 

As oficinas são livres abertas a todos, porém com foco nas escolas. As inscrições 

para as escolas poderão ser feitas na direção do Centro Cultural Sobradinho ou 

através do e-mail fcultura.quissama@gmail.com. 

Dúvidas através do número (22) 2768-1306. 

 

Centro Cultural Sobradinho - Rua Comendador José Julião, número 208 

 

Dados do Contato 

Nome: Prefeitura de Quissamã 

E-mail: fcultura.quissama@gmail.com 

Telefone: (22) 99264-5920 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

25NOV2016 
Oficina – A História do Papel (dias 23 e 25 de novembro) 
 

O aluno irá conhecer a história do papel, onde serão abordados os primeiros 

precursores empregados para escrita antes da invenção do papel. Além de propiciar 

um conhecimento teórico e prático na fabricação de papel artesanal. 

 

Programação: 

Módulo I (A história do papel): Auditório ou sala de aula da biblioteca. 23/11/16 

(13:30 ás 16:30). Módulo II (Confecção de papel artesanal): Laboratório do Lapel 

25/11/16 (13:30 ás 16:30). 

08 vagas no total para os dois módulos. 

 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - Rua General Bruce, 586 - São 

Cristóvão 

 

Dados do Contato 

Nome: Alessandro Wagner 

E-mail: alessandrowagner@mast.br 

Telefone: (21) 99965-8197 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
 
 

mailto:fcultura.quissama@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-a-historia-do-papel-dias-23-e-25-de-novembro/?data=1
mailto:alessandrowagner@mast.br


 
 
 

 
 

25NOV2016 
Oficina de ornatos: da modelagem ao produto final (Dias 
21, 23, 25 28 e 30 de novembro) 

 

A proposta do curso – que acontecerá nos dias 21, 23, 25, 28 & 30 de novembro, 

das 14 às 18 horas – é difundir a importância dos ornatos como parte integrante da 

arquitetura da cidade do Rio de Janeiro no início do século passado e suas várias 

possibilidades de aplicação como objeto decorativo nos dias de hoje.  A oficina terá 

como foco o método de Modelagem de ornatos em argila, preparação de forma em 

silicone e preparo da massa de estuque, e destina-se a qualquer pessoa 

interessada, sem pré-requisitos. 

https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl 

 

Programação: 

1° Dia (21/11) 

Breve Contexto Histórico (O que é, onde é encontrado e movimento artístico e 

arquitetônico) 

Apresentação do material 

Início da modelagem 

 

2° Dia (23/11) 

Continuação da Modelagem 

 

3° Dia (25/11) 

Confecção da Forma e Preenchimento 

Preparação da Forma em silicone, berço e gesso 

Preparação da massa em estuque e preenchimento da forma 

 

4° Dia (28/11) 

Secagem da peça 

Aberto para atrasos e dúvidas 

 

5° Dia (30/11) 

Pintura da peça (velatura) 

Peça pronta – retirada 

Materiais Utilizados: Argila, Silicone, Gesso, Areia para obra, Peneira Fina, Saco de 

cimento branco, Trincha Média 

Instrumentos para escultura, Cal 

*Todo o material será fornecido 

 

Ficha de inscrição: 

https://goo.gl/forms/5GSxqqf2YvrlaUQw1 

*Após o preenchimento da ficha de inscrição, o responsável pela atividade enviará 

os dados bancários para pagamento e o envio do comprovante. * A inscrição só 

poderá ser confirmada mediante envio do comprovante. 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-ornatos-da-modelagem-ao-produto-final-dias-21-23-25-28-e-30-de-novembro/?data=2
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-ornatos-da-modelagem-ao-produto-final-dias-21-23-25-28-e-30-de-novembro/?data=2


 
 
 

 
 

 

Para dúvidas, inscrição e mais informações, entre em contato através do e-

mail: contato@oficinasa.com 

*Em caso de desistência, favor entrar em contato por e-mail até 5 dias antes do 

curso para a devolução integral do valor. 

Não será feita a devolução do valor da inscrição caso a desistência for comunicada 

com menos de 24h de antecedência. 

 

Oficina s/a - Travessa Doutor Araújo 99 A - Praça da Bandeira 

  

Dados do Contato 

Nome: Oficina s/a 

E-mail: https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl 

Telefone: (21) 22739342 

Inscrição: R$ 690,00 

 

25NOV2016 
Exposição MEMENTO MORI – Arte e Arqueologia da Morte 
no Museu da Humanidade IPHARJ (de 12/11/16 a 
22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. 

É necessário agendamento. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 

 

25NOV2016 
II Concerto Sociedade Musical Lyra de Arion 
 

No ano de 2015 a Centenária Sociedade Musical Lyra de Arion participou da V 

Semana Fluminense do Patrimônio, alcançando êxito e emocionando a todos com 

seu legado histórico através da música. Em 2016, o Concerto homenageará o maior 

flautista do mundo: Altamiro Carrilho, que começou seus estudos na música na 

Sociedade Musical Lyra de Arion, em Santo Antônio de Pádua. 

 

mailto:https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=2
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=2
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=2
mailto:pradodemello@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/ii-concerto-sociedade-musical-lyra-de-arion/?data=0


 
 
 

 
 

Teatro Municipal Geraldo Tavares André, Rua Major Padilha, 325, Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: Julio Cesar Gonçalves Peixoto 

E-mail: mariana.luz.curti@gmail.com 

Telefone: (22) 3851-2797 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

26NOV2016 
Gastronomia Arte e Cultura: Feira de São 

Cristovão_Patrimônio Imaterial Fluminense 
 

 

O projeto Gastronomia Arte e Cultura: Feira de São Cristóvão Patrimônio Imaterial 

Fluminense consiste em um sarau gastronômico onde está inserido a cultura 

popular brasileira. Será realizada uma palestra ministrada por Cíntia Travassos 

sobre a história da feira de São Cristóvão, sua origem, a sua importância histórica, 

cultural e gastronômica, tendo como ponto forte a Feira de São Cristóvão como 

patrimônio Imaterial Fluminense. Após a palestra haverá a degustação da comida 

típica nordestina Baião de dois que será oferecida gratuitamente aos participantes. 

Haverá ainda o microfone aberto onde os participantes poderão se expressar 

através da música, poesia, performance, esquete… Com até 20 minutos. Haverá 

uma leitura dramatizada de uma história de cordel, logo após convidaremos os 

presentes a assistir ao espetáculo cantarolando Luiz Gonzaga com o Grupo Teatral 

Aslucianas onde contam uma incrível história do Rei do Baião. Saga de um 

nordestino que enfrentou a cidade grande para colocar a música nordestina no rol 

da música popular e finalizaremos o evento com uma roda de coco com o grupo de 

brincante As Panambis e convidados. 

O projeto Gastronomia Arte e Cultura: Feira de São Cristóvão Patrimônio Imaterial 

Fluminense está fundamentado através da pesquisa e tem como uma das fontes 

bibliográficas a pesquisa da historiadora Sylvia Nemer em torno da Feira de São 

Cristóvão. 

O projeto se originou no IV concurso de gastronomia popular comunitária do 

Espaço cultural Escola Sesc de Jacarepaguá na feira de diversidade, onde a receita 

bobó de frango foi selecionada entre as 10 receitas a serem publicadas pela 

incubadora cultural, e a partir das experiências acerca da Cultura Popular Brasileira 

(rodas de brincantes, viagem a São Luiz do Maranhão no período dos festejos 

juninos, oficinas de danças brasileiras, canto coral Oduduwa…). 

Esse projeto tem como idealizadora Cíntia Travassos de Melo (atriz, brincante de 

roda, contadora de história e produtora). 

 

Espaço Cultural Aslucianas - Avenida Lobo Júnior, 1259 

 

Dados do Contato 

Nome: Grupo GAS Grupo Arte Social 

mailto:mariana.luz.curti@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/gastronomia-arte-e-cultura-feira-de-sao-cristovao_patrimonio-imaterial-fluminense/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/gastronomia-arte-e-cultura-feira-de-sao-cristovao_patrimonio-imaterial-fluminense/?data=0


 
 
 

 
 

E-mail: grupogagrupoartesocial@gmail.com 

Telefone: (21) 98785-7580 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

27NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

mailto:grupogagrupoartesocial@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=13
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=13


 
 
 

 
 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

 
 
 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br


 
 
 

 
 

28NOV2016 
Oficina de ornatos: da modelagem ao produto final (Dias 
21, 23, 25 28 e 30 de novembro) 
 

A proposta do curso – que acontecerá nos dias 21, 23, 25, 28 & 30 de novembro, 

das 14 às 18 horas – é difundir a importância dos ornatos como parte integrante da 

arquitetura da cidade do Rio de Janeiro no início do século passado e suas várias 

possibilidades de aplicação como objeto decorativo nos dias de hoje.  A oficina terá 

como foco o método de Modelagem de ornatos em argila, preparação de forma em 

silicone e preparo da massa de estuque, e destina-se a qualquer pessoa 

interessada, sem pré-requisitos. 

https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl 

 

Oficina s/a - Travessa Doutor Araújo 99 A - Praça da Bandeira 

 

Programação: 

1° Dia (21/11) 

Breve Contexto Histórico (O que é, onde é encontrado e movimento artístico e 

arquitetônico) 

Apresentação do material 

Início da modelagem 

2° Dia (23/11) 

Continuação da Modelagem 

3° Dia (25/11) 

Confecção da Forma e Preenchimento 

Preparação da Forma em silicone, berço e gesso 

Preparação da massa em estuque e preenchimento da forma 

4° Dia (28/11) 

Secagem da peça 

Aberto para atrasos e dúvidas 

5° Dia (30/11) 

Pintura da peça (velatura) 

Peça pronta – retirada 

Materiais Utilizados: Argila, Silicone, Gesso, Areia para obra, Peneira Fina, Saco de 

cimento branco, Trincha Média 

Instrumentos para escultura, Cal 

*Todo o material será fornecido 

Ficha de inscrição: 

https://goo.gl/forms/5GSxqqf2YvrlaUQw1 

*Após o preenchimento da ficha de inscrição, o responsável pela atividade  enviará 

os dados bancários para pagamento e  o envio do comprovante. 

* A inscrição só poderá ser confirmada mediante envio do comprovante. 

Para dúvidas, inscrição e mais informações, entre em contato através do e-

mail: contato@oficinasa.com 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-ornatos-da-modelagem-ao-produto-final-dias-21-23-25-28-e-30-de-novembro/?data=3
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-ornatos-da-modelagem-ao-produto-final-dias-21-23-25-28-e-30-de-novembro/?data=3
https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl


 
 
 

 
 

*Em caso de desistência, favor entrar em contato por e-mail até 5 dias antes do 

curso para a devolução integral do valor. 

Não será feita a devolução do valor da inscrição caso a desistência for comunicada 

com menos de 24h de antecedência. 

  

Dados do Contato 

Nome: Oficina s/a 

E-mail: https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl 

Telefone: (21) 22739342 

Inscrição: R$ 690,00 

 

28NOV2016 
110 anos da Avenida Rio Branco, até 31/12/2016 
 

Na exposição 110 anos da Avenida Rio Branco, o visitante é convidado a flanar pela 

arquitetura, moda, comportamentos e personagens que passaram pela antiga 

Avenida Central. 

Funcionamento da exposição: de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 

às 17 horas. 

 

Sala de exposições do Iphan-RJ - Av. Rio Branco, 46 

 

Dados do Contato 

Nome: Iphan-RJ 

E-mail: educacao.rj@iphan.gov.br 

Telefone: (21) 92233-6060 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

28NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

  

mailto:https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/110-anos-da-avenida-rio-branco-ate-31122016/?data=4
mailto:educacao.rj@iphan.gov.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=14
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=14


 
 
 

 
 

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 



 
 
 

 
 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

29NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=15
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=15


 
 
 

 
 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 



 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

29NOV2016 
Oficina de Mineiro Pau 
 

O mineiro pau ou maneiro pau é uma manifestação popular presente em diferentes 

estados do Brasil que tem influência europeia, indígena e africana. É uma dança 

marcada pelo manejo de bastões de madeira que definem os tempos do compasso 

musical. O balanço dos bastões, finos e resistentes, acompanham um tipo de 

embolada que adota a forma estrofe-refrão. 

A oficina de mineiro pau compartilha diversas batidas, envolvendo os e as 

participantes a conhecerem um pouco mais desta importante manifestação popular 

muito presente nas áreas rurais, mas que a cada ano vem desaparecendo no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

Ecomuseu Rural (Sobrado Cultural Rural - Ponto de Cultura Rural) - Sitio Corrego 

de Santo Antonio, sn - Distrito Rural 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Imagem e Cidadania 

E-mail: sobradocultural@gmail.com 

Telefone: (22) 99266-1322 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

  
 

30NOV2016 
Oficina de ornatos: da modelagem ao produto final (Dias 
21, 23, 25 28 e 30 de novembro) 
 

A proposta do curso – que acontecerá nos dias 21, 23, 25, 28 & 30 de novembro, 

das 14 às 18 horas – é difundir a importância dos ornatos como parte integrante da 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-mineiro-pau/?data=1
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http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-ornatos-da-modelagem-ao-produto-final-dias-21-23-25-28-e-30-de-novembro/?data=4


 
 
 

 
 

arquitetura da cidade do Rio de Janeiro no início do século passado e suas várias 

possibilidades de aplicação como objeto decorativo nos dias de hoje.  A oficina terá 

como foco o método de Modelagem de ornatos em argila, preparação de forma em 

silicone e preparo da massa de estuque, e destina-se a qualquer pessoa 

interessada, sem pré-requisitos. 

https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl 

 

Oficina s/a - Travessa Doutor Araújo 99 A - Praça da Bandeira 

 

Programação: 

1° Dia (21/11) 

Breve Contexto Histórico (O que é, onde é encontrado e movimento artístico e 

arquitetônico) 

Apresentação do material 

Início da modelagem 

2° Dia (23/11) 

Continuação da Modelagem 

 

3° Dia (25/11) 

Confecção da Forma e Preenchimento 

Preparação da Forma em silicone, berço e gesso 

Preparação da massa em estuque e preenchimento da forma 

4° Dia (28/11) 

Secagem da peça 

Aberto para atrasos e dúvidas 

5° Dia (30/11) 

Pintura da peça (velatura) 

Peça pronta – retirada 

Materiais Utilizados: Argila, Silicone, Gesso, Areia para obra, Peneira Fina, Saco de 

cimento branco, Trincha Média 

Instrumentos para escultura, Cal 

*Todo o material será fornecido 

Ficha de inscrição: 

https://goo.gl/forms/5GSxqqf2YvrlaUQw1 

*Após o preenchimento da ficha de inscrição, o responsável pela atividade enviará 

os dados bancários para pagamento e o envio do comprovante. 

* A inscrição só poderá ser confirmada mediante envio do comprovante. 

Para dúvidas, inscrição e mais informações, entre em contato através do e-

mail: contato@oficinasa.com 

*Em caso de desistência, favor entrar em contato por e-mail até 5 dias antes do 

curso para a devolução integral do valor. 

Não será feita a devolução do valor da inscrição caso a desistência for comunicada 

com menos de 24h de antecedência. 

  

Dados do Contato 

Nome: Oficina s/a 

https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl


 
 
 

 
 

E-mail: https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl 

Telefone: (21) 22739342 

Inscrição: R$ 690,00 

 

30NOV2016 
Lançamento do Livro Arqueologia de Paisagens Multiplas 
 

Lançamento da publicação Arqueologia de Paisagens Múltiplas, organizado pela 

Arqueóloga Jackeline de Macedo e o Prof. Rubens de Andrade (Escola de Belas 

Artes/UFRJ). O livro será lançando no V Encontro de Gestores de Jardins Históricos 

realizado no dia 30 de novembro de 2016, na Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio 

de Janeiro. 

 

Fundação Casa de Rui Barbosa - Rua São Clemente, 134 - Botafogo 

 

Dados do Contato 

Nome: Rubens de Andrade 

E-mail: andrade.rubens@gmail.com 

Telefone: (21) 98465-9547 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

30NOV2016 
Exposição de fotografias Logos – Livros e Arquitetura, de 
08 a 30 de novembro 
 

A Exposição de fotografias Logos – Livros e Arquitetura, de Aristides Corrêa Dutra, 

na Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz, foi planejada para compor a VI Semana 

Fluminense do Patrimônio 2016. As fotografias contemplam dois temas 

relacionados entre si. O primeiro são os livros do acervo da Biblioteca de 

Manguinhos e da Biblioteca do Castelo da Fiocruz. O segundo tema são os espaços 

e os próprios edifícios das duas bibliotecas. 

O Castelo da Fiocruz – Fundação Oswaldo Cruz, com sua decoração mourisca, é um 

dos grandes marcos da arquitetura eclética carioca, tendo se tornado a principal 

marca visual da instituição. Seus detalhes desdobraram-se em logomarcas, 

vinhetas gráficas, impressos institucionais, publicidade e muito mais. Também 

aparecem nos detalhes decorativos de muitos dos livros de sua biblioteca como 

lombadas, ex-libris e outros. 

Em uma instituição que produz ciência e informação com a intensidade e a 

qualidade que a Fiocruz produz, a biblioteca será, sem dúvida, um local primordial 

na salvaguarda, preservação e circulação do saber. E ali o espaço físico da 

biblioteca já extrapolou em muito seu espaço originalmente previsto. Hoje o acervo 

principal localiza-se na Biblioteca de Manguinhos, com prédio próprio de 

características pós-modernas. O espaço original da biblioteca no prédio do castelo 

hoje abriga o acervo histórico. 

mailto:https://www.facebook.com/events/210219586058062/?ti=icl
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/lancamento-do-livro-arqueologia-de-paisagens-multiplas/?data=0
mailto:andrade.rubens@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-de-fotografias-logos-livros-e-arquitetura-de-08-a-30-de-novembro/?data=3
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-de-fotografias-logos-livros-e-arquitetura-de-08-a-30-de-novembro/?data=3


 
 
 

 
 

Tanto os livros quanto os edifícios que abrigam as bibliotecas da Fiocruz são 

patrimônios culturais representativos desta que é uma das mais importantes 

instituições científicas do Brasil. A exposição Logos – Livros e Arquitetura visa 

lançar um novo olhar sobre este patrimônio, ressaltando formas e detalhes tanto do 

acervo quanto dos locais sob a estética pessoal e investigativa do fotógrafo 

Aristides Corrêa Dutra. 

 

Pavilhão Hayti Moussatché - Campus Fiocruz Manguinhos - Av. Brasil, 4365 

 

Dados do Contato 

Nome: Maria Claudia Santiago 

E-mail: maria.santiago@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 96578-0934 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

30NOV2016 
Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

mailto:maria.santiago@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=16
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=16


 
 
 

 
 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

 



 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

30NOV2016 
V Encontro de Gestores de Jardins Históricos 
 

A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) promove, em seu auditório, nos dias 30 de 

novembro e 1º de dezembro, o “V Encontro de Gestores de Jardins Históricos – 

Intervenção e valorização do patrimônio paisagístico”. O evento é uma realização 

da Fundação Casa de Rui Barbosa em parceria com a Fundação Museu Mariano 

Procópio e a Escola de Belas-Artes/UFRJ, com o apoio do Grupo de Pesquisas 

História do Paisagismo (EBA/UFRJ), do Grupo de Pesquisas Paisagens Híbridas 

(EBA/UFRJ), do IPHAN e do ICOMOS. 

 

Fundação Casa de Rui Barbosa - Rua São Clemente, 134 

 

Dados do Contato 

Nome: Rubens de Andrade 

E-mail: andrade.rubens@gmail.com 

Telefone: (21) 98465-9547 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

1DEZ2016 

Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/v-encontro-de-gestores-de-jardins-historicos/?data=0
mailto:andrade.rubens@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=17
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=17


 
 
 

 
 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 



 
 
 

 
 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

01DEZ2016 

V Encontro de Gestores de Jardins Históricos 
 

A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) promove, em seu auditório, nos dias 30 de 

novembro e 1º de dezembro, o “V Encontro de Gestores de Jardins Históricos – 

Intervenção e valorização do patrimônio paisagístico”. O evento é uma realização 

da Fundação Casa de Rui Barbosa em parceria com a Fundação Museu Mariano 

Procópio e a Escola de Belas-Artes/UFRJ, com o apoio do Grupo de Pesquisas 

História do Paisagismo (EBA/UFRJ), do Grupo de Pesquisas Paisagens Híbridas 

(EBA/UFRJ), do IPHAN e do ICOMOS. 

 

Fundação Casa de Rui Barbosa - Rua São Clemente, 134 

 

Dados do Contato 

Nome: Rubens de Andrade 

E-mail: andrade.rubens@gmail.com 

Telefone: (21) 98465-9547 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

02DEZ2016 

Exposição MEMENTO MORI – Arte e Arqueologia da Morte 
no Museu da Humanidade IPHARJ (de 12/11/16 a 
22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. 

É necessário agendamento. 

 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/v-encontro-de-gestores-de-jardins-historicos/?data=1
mailto:andrade.rubens@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=3
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=3
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=3


 
 
 

 
 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

03DEZ2016 
Oficina de Mineiro Pau 
 

O mineiro pau ou maneiro pau é uma manifestação popular presente em diferentes 

estados do Brasil que tem influência europeia, indígena e africana. É uma dança 

marcada pelo manejo de bastões de madeira que definem os tempos do compasso 

musical. O balanço dos bastões, finos e resistentes, acompanham um tipo de 

embolada que adota a forma estrofe-refrão. 

A oficina de mineiro pau compartilha diversas batidas, envolvendo os e as 

participantes a conhecerem um pouco mais desta importante manifestação popular 

muito presente nas áreas rurais, mas que a cada ano vem desaparecendo no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

Ecomuseu Rural (Sobrado Cultural Rural - Ponto de Cultura Rural) - Sitio Corrego 

de Santo Antonio, sn - Distrito Rural 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Imagem e Cidadania 

E-mail: sobradocultural@gmail.com 

Telefone: (22) 99266-1322 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

04DEZ2016 

Programa VideoSaúde na SFP, de 7 de novembro a 4 de 
dezembro 
 

Em sintonia com a Semana Fluminense do Patrimônio (SFP), a programação de 

novembro traz vídeos, que foram restaurados e digitalizados pela VideoSaúde 

Distribuidora da Fiocruz, sobre importantes momentos da história da saúde no 

Brasil. Serão exibidos os documentários “Controle social em saúde – o exercício da 

cidadania na reinvenção de um direito”, “Ciência, saúde e reforma do Estado – o 

compromisso social da Fiocruz”, “Sistematização – saúde para todos”, “Massacre de 

Manguinhos” e “8ª Conferência Nacional de Saúde”. Os temas passarão por 

participação popular, reforma do Estado, ditadura militar e democracia, levando à 

reflexão do cenário atual do país, no que desrespeito à saúde pública. 

mailto:pradodemello@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/oficina-de-mineiro-pau/?data=2
mailto:sobradocultural@gmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=18
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/programa-videosaude-na-sfp-de-7-de-novembro-a-4-de-dezembro/?data=18


 
 
 

 
 

  

Programação 

Controle social em saúde – o exercício da cidadania na reinvenção de um direito 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

07/11, segunda, às 22h30 

Documentário de 1995 trata da importância da participação popular no controle 

social dos serviços e das políticas de saúde. Entrevistas e debates com 

participantes da 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, abordam as 

possíveis consequências e as medidas necessárias para a concretização de “Saúde: 

direito de todos e dever do Estado”. 

Reprises: 

08/11, terça, às 19h 

09/11, quarta, às 22h30 

10/11, quinta, às 19h 

13/11, domingo, às 21h30 

Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz | 

Sistematização – saúde para todos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

14/11, segunda, às 22h30 

“Ciência, saúde e reforma do Estado – o compromisso social da Fiocruz”, de 1995, 

apresenta as principais etapas do Congresso Interno realizado pela Fiocruz para se 

posicionar sobre a proposta de reforma do Estado brasileiro. “Sistematização – 

saúde para todos”, de 1988, traz personalidades falando em defesa da “saúde para 

todos” no contexto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que serviu como subsídio 

para a criação do SUS. 

Reprises: 

15/11, terça, às 19h 

16/11, quarta, às 22h30 

17/11, quinta, às 19h 

20/09, domingo, às 21h30 

Massacre de Manguinhos 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

21/11, segunda, às 22h30 

O filme registra a cerimônia, realizada pela Fiocruz em 1986, de reintegração dos 

pesquisadores cassados durante o regime militar. Eles relatam o que foi ter os 

direitos políticos suspensos, serem impedidos de exercerem suas profissões e viver 

durante um período crítico do país. 

Reprises: 

22/11, terça, às 19h 

23/11, quarta, às 22h30 

24/11, quinta, às 19h 

27/11, domingo, às 21h30 



 
 
 

 
 

8ª Conferência Nacional de Saúde 

Canal Saúde | TV digital 2.4 Rio e Brasília | 3.4 São Paulo | on-line: 

www.canal.fiocruz.br 

28/11, segunda, às 22h30 

Relato da histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas deliberações e 

resultados que mais tarde refletiram sobre a saúde pública. Profissionais e 

especialistas da saúde, em depoimentos e entrevistas, falam sobre as medidas que 

eram necessárias para a concretização das mudanças que estavam por vir. 

 

Reprises: 

29/11, terça, às 19h 

30/11, quarta, às 22h30 

01/12, quinta, às 19h 

04/12, domingo, às 21h30 

 

Canal Saúde - TV digital 2.4 Rio | on-line: www.canal.fiocruz.br 

 

Dados do Contato 

Nome: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 

E-mail: pamela.liarena@icict.fiocruz.br 

Telefone: (21) 97201-5756 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

05DEZ2016 
110 anos da Avenida Rio Branco, até 31/12/2016 

 

Na exposição 110 anos da Avenida Rio Branco, o visitante é convidado a flanar pela 

arquitetura, moda, comportamentos e personagens que passaram pela antiga 

Avenida Central. 

Funcionamento da exposição: de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 

às 17 horas. 

 

Sala de exposições do Iphan-RJ - Av. Rio Branco, 46 

 

Dados do Contato 

Nome: Iphan-RJ 

E-mail: educacao.rj@iphan.gov.br 

Telefone: (21) 92233-6060 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 

 
 
 

mailto:pamela.liarena@icict.fiocruz.br
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/110-anos-da-avenida-rio-branco-ate-31122016/?data=5
mailto:educacao.rj@iphan.gov.br


 
 
 

 
 

09DEZ2016 
Exposição MEMENTO MORI – Arte e Arqueologia da Morte 
no Museu da Humanidade IPHARJ (de 12/11/16 a 
22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. 

É necessário agendamento. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 

 

12DEZ2016 
110 anos da Avenida Rio Branco, até 31/12/2016 
 

Na exposição 110 anos da Avenida Rio Branco, o visitante é convidado a flanar pela 

arquitetura, moda, comportamentos e personagens que passaram pela antiga 

Avenida Central. 

Funcionamento da exposição: de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 

às 17 horas. 

 

Sala de exposições do Iphan-RJ - Av. Rio Branco, 46 

 

Dados do Contato 

Nome: Iphan-RJ 

E-mail: educacao.rj@iphan.gov.br 

Telefone: (21) 92233-6060 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=4
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=4
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=4
mailto:pradodemello@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/110-anos-da-avenida-rio-branco-ate-31122016/?data=6
mailto:educacao.rj@iphan.gov.br


 
 
 

 
 

16DEZ2016 
Exposição MEMENTO MORI – Arte e Arqueologia da Morte 
no Museu da Humanidade IPHARJ (de 12/11/16 a 
22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. 

É necessário agendamento. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 

 

17DEZ2016 
CAPOEIRANDO PELA PAZ 
 

União de capoeiristas admiradores dessa cultura pela paz, promovendo um diálogo 

falado, mas sobretudo de corpo mostrando aos que participam e aos que virão 

assistir a importância do respeito ao próximo e da preservação da ancestralidade 

dos velhos mestres de capoeira e da cultura afro-brasileira. Estaremos unindo 

mestres de capoeira renomados da zone oeste e zona norte que estão contribuindo 

com alguns ensinamentos para os capoeiristas e não capoeristas, o nosso objetivo 

é falar da harmonia gerada pelo respeito em prol da paz contra o fim da atual onda 

de violência. 

 

Condomínio Bosque dos Esquilos - Estrada de Jacarepaguá, 4710, Anil (Quadra 

Gleba C) 

 

Dados do Contato 

Nome: ULISSES DE OLIVEIRA MARTINS 

E-mail: ulissesmartins@id.uff.br 

Telefone: (21) 98810-7338 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
 
 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-memento-mori-arte-e-arqueologia-da-morte-no-museu-da-humanidade-ipharj-de-121116-a-220117/?data=5
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19DEZ2016 
110 ANOS DA AVENIDA RIO BRANCO, ATÉ 31/12/2016 
 

Na exposição 110 anos da Avenida Rio Branco, o visitante é convidado a flanar pela 

arquitetura, moda, comportamentos e personagens que passaram pela antiga 

Avenida Central. 

Funcionamento da exposição: de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 14 

às 17 horas. 

 

Sala de exposições do Iphan-RJ - Av. Rio Branco, 46 

 

Dados do Contato 

Nome: Iphan-RJ 

E-mail: educacao.rj@iphan.gov.br 

Telefone: (21) 92233-6060 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

21DEZ2016 
EXPOSIÇÃO MEMENTO MORI – ARTE E ARQUEOLOGIA DA 
MORTE NO MUSEU DA HUMANIDADE IPHARJ (DE 12/11/16 
A 22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. É necessário agendamento. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 
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28DEZ2016 
EXPOSIÇÃO MEMENTO MORI – ARTE E ARQUEOLOGIA DA 
MORTE NO MUSEU DA HUMANIDADE IPHARJ (DE 12/11/16 
A 22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. É necessário agendamento. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 

 

06JAN2017 
EXPOSIÇÃO MEMENTO MORI – ARTE E ARQUEOLOGIA DA 
MORTE NO MUSEU DA HUMANIDADE IPHARJ (DE 12/11/16 
A 22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. É necessário agendamento. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 
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13JAN2017 
EXPOSIÇÃO MEMENTO MORI – ARTE E ARQUEOLOGIA DA 
MORTE NO MUSEU DA HUMANIDADE IPHARJ (DE 12/11/16 
A 22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. É necessário agendamento. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 

 

16JAN2017 
OFICINAS DE PERCUSSÃO PARA CORTEJOS E RODAS 
POPULARES GRIOT 
 

Proposta a ser realizada em parceria com o Museu de Arte Religiosa e Tradicional 

(Mart'Ibram), e Casa Carlos Scliar,... 

 

Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart Ibram) - Largo de Santo Antônio, s/n, 

Centro, Cabo Frio/RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: GRIOT pesquisa, difusão e memória em tradições afro 

E-mail: griot_culturapopular@hotmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 
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19JAN2017 
EXPOSIÇÃO DOS QUILOMBOS 

 

O evento consiste em uma Coletâneas de fotos inéditas do acervo do Instituto 

Dagaz, referente ao Livro A Cozinha... 

 

Praça Getúlio Vargas - Rua Nossa Senhora do Rosário, 257 - Quatis – RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto Dagaz 

E-mail: institutodagaz@hotmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

  
 

20JAN2017 

ABDIAS NASCIMENTO, O LEÃO AFRICANO! 
 

"Sendo uma representação original de sua ancestralidade paralelo à perpetuação da 

memória e do espírito de luta de Abdias e... 

 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-dos-quilombos/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/exposicao-dos-quilombos/?data=0
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http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/abdias-nascimento-o-leao-africano/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/abdias-nascimento-o-leao-africano/?data=0


 
 
 

 
 

Cais do Valongo - Avenida Barão de Tefé, s/n, Saúde, Rio de Janeiro/RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Asbá 

E-mail: pmileno@gmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

  
 

 

20JAN2017 
EXPOSIÇÃO MEMENTO MORI – ARTE E ARQUEOLOGIA DA 
MORTE NO MUSEU DA HUMANIDADE IPHARJ (DE 12/11/16 
A 22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. É necessário agendamento. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 

 

21JAN2017 
BXD TOCANDO ODS 
 

Nós Músicos da Baixada Fluminense reunidos em uma banda mista, com artistas 

representando o coletivo aberto de músicos BXD NUNCA SE RENDE, tocamos 

músicas sobre a sustentabilidade do planeta. Defendidos em assembleia geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, os objetivos de desenvolvimento 

sustentáveis (ODS) são um manual de ação para melhorar a qualidade de vida da 

mailto:pmileno@gmail.com
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população, ao mesmo tempo em que se respeitam e preservam os limites naturais 

do Planeta Terra. 

Reconhecendo o papel de liderança global do Brasil na construção da Agenda 2030 

e as contribuições da Rio+ 20 para dinamizar as relações ONU-Estados Membros-

Cidadãos, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o 

Governo Brasileiro uniram esforços para estabelecer, no Rio de Janeiro, um centro  

global de referência em práticas e políticas e de mobilização cidadão para o 

desenvolvimento sustentável. Nasceu assim, em junho de 2013, o Centro Mundial 

para o Desenvolvimento Sustentável, o Centro RIO+, um legado concreto da 

Conferência Rio+ 20 para o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. 

O Centro Rio+ e o Coletivo Aberto de Músicos da Baixada Fluminense – BXD NUNCA 

SE RENDE – estão trabalhando para levar os conceitos da sustentabilidade para a 

população por meio da música. 

A banda BXD NUNCA SE RENDE! 

Há mais de 30 anos, a Baixada Fluminense produz música e cultura de resistência. 

Cidade Negra, Seu Jorge, Negril e Serginho Meriti são nomes de artistas renomados 

e que também fazem música e falam sobre uma forma de ser sustentável: a 

cultura. A Agenda 2030, o coletivo BXD NUNCA SE RENDE e o Centro Rio+, por 

meio dos ODS falam nesse momento a mesma língua, e querem que a Baixada 

Fluminense dê exemplo para o mundo, principalmente para os países que falam 

português. 

Segue em anexo nota conceitual do plano piloto do coletivo aberto BXD NUNCA SE 

RENDE e o CENTRO RIO+, das Nações Unidas. 

 

PRAÇA CENTRAL DE BELFORD ROXO - Rua José Hadad, 310 - Centro 

 

Dados do Contato 

Nome: COLETIVO ABERTO DE MÚSICOS BXD NUNCA SE RENDE 

E-mail: emicied@gmail.com 

Telefone: (21) 99481-3601 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

22JAN2017 

EXPOSIÇÃO MEMENTO MORI – ARTE E ARQUEOLOGIA DA 
MORTE NO MUSEU DA HUMANIDADE IPHARJ (DE 12/11/16 
A 22/01/17) 
 

A exposição MEMENTO MORI mostra a cultura material de diversas sociedades 

desde a Pré-história até o Século XIX, procurando expor as múltiplas formas e 

aspectos da Morte pelo Mundo. É necessário agendamento. 

 

Sede do Museu da Humanidade IPHARJ - Av. Chrisostomo Pimentel de Oliveira, 

443, B1, Anchieta 

 

 

mailto:emicied@gmail.com
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Dados do Contato 

Nome: Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro 

E-mail: pradodemello@hotmail.com 

Telefone: (21) 99723-0123 

Inscrição: R$ 10,00 

 

24JAN2017 
IMAGENS DA MULHER NA CULTURA CIGANA 
 

O Projeto Imagens da Mulher na Cultura Cigana tem por objetivo registrar as ações 

festivas e religiosas orientadas por... 

 

Gruta de Santa Sara - Parque Garota de Ipanema, Posto 7 

 

  
 

 

26JAN2017 
RODA DE JONGO – MOVIMENTO CULTURAL JONGO DA 
LAPA 
 

Roda de Jongo composta pelos 17 integrantes do Movimento Cultural Jongo da 

Lapa que cantam, tocam e dançam o... 

 

Sob os Arcos da Lapa - Arcos da Lapa. Lapa - Rio de Janeiro 

 

Dados do Contato 

Nome: Movimento Cultural Jongo da Lapa 

E-mail: julianacorreia.comunicacao@gmail.com 

Telefone: 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

mailto:pradodemello@hotmail.com
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28JAN2017 

HISTÓRIAS ENCANTADAS 
 

Em passeio cantado nos principais locais turísticos na Zona Portuária da cidade do 

Rio de Janeiro, o Samba como Patrimônio Imaterial Carioca pede passagem, na 

cadência. Trata-se de visita guiada a pé, cujo roteiro é apresentado diferenciado, 

recheado com músicas que falam sobre os espaços e pessoas que ainda dão vida ao 

lugar. Neste sentido, Paisagem e Cultura em movimento ajudam-nos a entender 

esse legado local que se projetou no mundo, ressaltando a memória afetiva, 

expressões e saberes que consolidam a sua importância, sobretudo ao que se 

constituiu na região como a Pequena África. 

A apresentação do evento dar-se-á como visita guiada ao ar livre, seguindo da 

Praça Mauá ao Cais do Valongo. Ao longo de um percurso de duas horas e trinta 

minutos. As músicas servirão de referência a cada monumento, fatos, lugares como 

formas de identificar a cultura, além de reverenciar os que nasceram ou vivificaram 

a região. Em cada canto, conta-se uma história. Músicas que lembram as 

manifestações culturais, Pedra do Sal, a era do rádio, Morro do Pinto, Estácio, Praça 

Onze, Tia Ciata, Donga, Pixinguinha, João da Baiana,Chiquinha Gonzaga, entre 

outros. 

Assim, a religiosidade, o batuque associados ao Carnaval comemoram a Festa e 

valorizam o legado cultural: Viva os cem anos do Samba “Pelo Telefone” e o 

centenário do compositor Silas de Oliveira! 

 

Praça Mauá ao Cais do Valongo - Praça Mauá ao Cais do Valongo 

 

Dados do Contato 

Nome: Judite dos Santos Rosario 

E-mail: jd4429@gmail.com 

Telefone: (21) 99846-7397 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
 
 

http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/historias-encantadas/?data=0
mailto:jd4429@gmail.com


 
 
 

 
 

04FEV2017 
A CABAÇA DA EXISTÊNCIA MINHA RAIZ É NEGRA 
 

SPAsophia e Grupo Artêros trazem “A Cabaça da Existência - Minha Raiz é Negra” 

com o objetivo de... 

 

Casa da Cultura Ilha Grande - Avenida Beira Mar, s/n - Abraão - Ilha Grande 

 

Dados do Contato 

Nome: Grupo Artêros 

E-mail: grupoarteros@gmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

  
 

04FEV2017 
CULTURA POPULAR RURAL 
 

Na região serrana as áreas rurais têm um número considerável de expressões 

populares que correm o risco de desaparecer... 

 

Sobrado Cultural Rural - sitio corrego de santo antonio, sn - distrito rural - bom 

jardim 

 

Dados do Contato 

Nome: Ecomuseu Rural 

E-mail: sobradocultural@gmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

10FEV2017 
SARAVÁ, JONGUEIRO! 
 

A roda de jongo “Saravá, jogueiro!” que comporá a programação da VI Semana 

Fluminense do Patrimônio, tem o objetivo... 
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Senzalas – Quilombo Machadinha - Rua Principal, SN, Senzalas, Machadinha, 

Quissamã/RJ - CEP.: 28735-000 

 

Dados do Contato 

Nome: Associação de Remanescentes de Quilombo de Machadinha 

E-mail: quilombomachadinha@hotmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

  
 

11FEV2017 
I ENCONTRO DE MEMÓRIAS SUBTERRÂNEAS, 
MARGINALIDADES E EMPODERAMENTOS NO VELHO OESTE 
CARIOCA 
 

Unindo Saber Popular Urbano e Acadêmico, um encontro de trocas, com rodas de 

conversa, dança, performances, o evento traz um diálogo entre funk e memória 

suburbana carioca, propondo em sua composição total uma visitação às memórias 

subterrâneas contidas nas histórias de formação do Velho Oeste Carioca, 

marginalizações e visibilidades de suas poéticas culturais, tendo a Rua como espaço 

de artistagem. 

 

Viaduto de Paciência 

 

Dados do Contato 

Nome: Mayara Souza de Assis 

E-mail: rude.producoesartisticas@gmail.com 

Telefone: (21) 97616-7866 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

 
 
 

mailto:quilombomachadinha@hotmail.com
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/i-encontro-de-memorias-subterraneas-marginalidades-e-empoderamentos-no-velho-oeste-carioca/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/i-encontro-de-memorias-subterraneas-marginalidades-e-empoderamentos-no-velho-oeste-carioca/?data=0
http://www.patrimoniofluminense.rj.gov.br/programacao/i-encontro-de-memorias-subterraneas-marginalidades-e-empoderamentos-no-velho-oeste-carioca/?data=0
mailto:rude.producoesartisticas@gmail.com


 
 
 

 
 

11FEV2017 
CONCERTO POPULAR – BANDA MUSICAL UNIÃO 
QUISSAMAENSE 
 

"Esse Concerto Popular tem como objetivo apresentar um repertório voltado para o 

carnaval, resgatando as marchinhas, relembrando os bailes de... 

 

Sede da Banda Musical União Quissamaense - Conde de Araruama, 817, Alto Alegre 

 

Dados do Contato 

Nome: Banda Musical União Quissaense 

E-mail: alreniobarreto@gmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

  
 

11FEV2017 

ONIXÊGUM, FOLHAS QUE CURAM: DIFUSÃO E 
EMPODERAMENTO DOS SABERES DE ERVEIROS/AS E 
BENZEDEIROS/AS NO MUNICÍPIO DO CARMO/RJ 
 

"O evento “Folhas que Curam” visa a difusão e o empoderamento dos Saberes dos 

Erveiros e Benzedeiros no Município... 

 

Centro Cultural Professor Jair Nunes Macuco 

 

Dados do Contato 

Nome: Allan da Silva Alves 

E-mail: allanpereh@outlook.com 

Inscrição: Evento Gratuito 
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12FEV2017 

PICADEIRO NA PRAÇA 
 

A edição do picadeiro na praça de fevereiro será uma contação de história sobre o 

carnaval que irá culminar... 

 

Praça Afonso Pena - Praça Afonso Pena - Tijuca - Rio de Janeiro 

 

Dados do Contato 

Nome: Coletivo Sem Ribalta 

E-mail: semribalta@gmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

14FEV2017 
ENCONTROS ANCESTRAIS 
 

Nosso querido Rubem Confete conta sua história através da vivência com o samba 

e suas experiências na região portuária do Rio de Janeiro. 

Rubem Confete fundou o Centro Cultural Pequena África, em 2008, para melhor 

falar de importantes personalidades, de diversos meios, que passaram por esta 

região. É Jornalista, compositor, radialista, e grande conhecedor de samba e de 

ancestralidade. O projeto visa alcançar pesquisadores, professores, estudantes 

pessoas ligadas ao culto de matrizes africanas enfim todos que estejam 

interessados em saber um pouco mais sobre a nossa história contada por esse 

jovem percursor de 80 anos. 

 

CENTRO CULTURAL PEQUENA ÁFRICA 

 

Dados do Contato 

Nome: Rubem dos Santos (Confete) 

E-mail: ynnarodrigues@gmail.com 

Telefone: (21) 98750-9968 

Inscrição: Evento Gratuito 
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16FEV2017 
CAMINHOS DO VALONGO AO BENIN 
 

Projeto de exposição de fotos, mostrando a trajetória ancestral de Mãe Celina de 

Xangô e sua relação com o Cais do Valongo – relação ancestral que levou seus 

caminhos ao Benin. 

 

CENTRO CULTURAL PEQUENA ÁFRICA - Rua Camerino s/n - Jardim Suspenso - 

Saúde 

 

Dados do Contato 

Nome: Celina Maria Rodrigues de Almeida 

E-mail: ynnarodrigues@gmail.com 

Telefone: (21) 99321-7121 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

17FEV2017 
CHEGADA DO NEGRO AO BRASIL – DANÇA AFRO-
BRASILEIRA 
 

Visando fortalecer a cultura afro-brasileira, trabalhamos a décadas, com a dança 

afro, trazendo em seu bojo, os ritmos de... 

 

Memorial Zumbi - Rua: 18 nº 88 Vila Santa Cecilia Volta Redonda-RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Grupo de Dança Afro N"Zinga 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

17FEV2017 
ORQUESTRA POPULAR TUHU – CONCERTO IMAGENS DO 
RIO 
 

"Apresentação do concerto inédito “Imagens do Rio”, no coreto da Praça dos Três 

Poderes, em Vilar dos Teles, em São... 

 

Memorial Zumbi - Rua: 18 nº 88 Vila Santa Cecilia Volta Redonda -RJ 

 

Dados do Contato 

Nome: Grupo de Dança Afro N"Zinga 

Inscrição: Evento Gratuito 
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18FEV2017 
BLOCO DE AFOXÉ ÒMÓ IFÁ 
 

O bloco de Afoxé Òmó Ifá é um bloco de cultura popular de matriz africana. Sua 

proposta consiste no resgate da essência dos primeiros afoxés e na valorização da 

musicalidade africana, mantendo intercâmbio com instrumentos nativos. Por isso, 

em sua composição instrumental se utiliza os atabaques africanos ligados ao culto 

do Orixá Ayan Galu. Assim como sua estrutura de desfile busca enaltecer a tradição 

de matriz africana iorubana. Desta forma, o desfile se dá: ala Mirim representa os  

 

Erês; dos Oloiyes representa os sacerdotes do culto; dos bate-bolas representa os 

antepassados; da lavagem a espiritualidade, composta pela Iyalorixás em sua 

vestimenta tradicional; charanga composta por instrumentistas de percussão e de 

outros instrumentos; porta estandarte; comissão de frente e um casal de padrinho 

e madrinha do afoxé cuja representação celebra a ancestralidade e tradição da 

religião de matriz africana. 

 

Praça Barão de Drumond – Vila Isabel - Praça Barão de Drumond 

 

Dados do Contato 

Nome: Instituto Irê de tradições Afro-brasileiras 

E-mail: institutoiretab@gmail.com 

Telefone: (21) 98746-3701 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

19FEV2017 
BRINCADEIRA DO BOI DE LUZ 
 

O Boi de Luz é um espetáculo musical e teatral, dinâmico e interativo, criado a 

partir de temas atuais... 

 

Condomínio Terra Nova – BLOCO VI - Estrada Conselheiro Paulino/Riograndina 
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Dados do Contato 

Nome: BRINCADEIRA DO BOI DE LUZ 

E-mail: mcrisluzpaz@hotmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 

 

  
 

19FEV2017 
BOI MALHADINHO – BRINCADEIRA, CULTURA E TRADIÇÃO 
 
"O evento denominado “Boi Malhadinho – Brincadeira, Cultura e Tradição”, tem por 

objetivo levar à população uma noite de diversão, ... 

 

Coordenadoria de Cultura de Quissamã - Rua Frei João Batista, 163, Centro - 

Quissamã/RJ - CEP: 28.735-000 

 

Dados do Contato 

Nome: Boi Malhadinho Surubim 

E-mail: lindamarapessanha@hotmail.com 

Inscrição: Evento Gratuito 
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19FEV2017 
FEIRA VIVA 
 
A Feira Viva, evento gratuito realizado em parceria entre diversos produtores 

culturais dos municípios de Silva Jardim e Casimiro... 

 

Aldeia Velha - Rua Santana, Aldeia Velha, Silva Jardim 

 

Dados do Contato 

Nome: Sociedade Folclórica Mineiro Pau de Silva Jardim 

Inscrição: Evento Gratuito 
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