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RESUMO 

Este artigo apresenta o estudo de caso Projeto CEMEMOR, publicado no livro “Gestão de Projetos de 
Museus e Exposições” (no prelo pela C/Arte e FAPEMIG). O CEMEMOR - Centro de Memória da 
Medicina de Minas Gerais (museu da UFMG) possui em seu acervo coleções preciosas e uma 
biblioteca de livros raros. Com base nas demandas técnicas e dos usuários, seguindo as 
recomendações dos manuais e instituições de referência, elaboramos os projetos a serem aqui 
detalhados: 1) Recepção e Loja Cultural; 2) Biblioteca de livros e documentos raros; 3) Galeria de 
Exposições Temporárias, com a exposição intitulada “Biblioteca do CEMEMOR: uma viagem pela 
história da Medicina através dos livros”. 4) Expositor de Quadros da Administração do museu. Como 
pano de fundo, esta publicação pretende também apresentar como as normas e procedimentos 
recomendados para espaços museais, bibliotecas e arquivos documentais podem ser traduzidos, na 
prática, em projetos aplicados, levando em consideração as peculiaridades do contexto brasileiro e da 
instituição que os abriga. Introduz, ainda, propostas inovadoras de design de mobiliários específicos, à 
exemplo das estantes-cestas das coleções de obras raras que, integradas ao plano de emergência do 
museu, facilitam o resgate do acervo em caso de incêndio ou outras situações de perigo. 
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1 - Apresentação do Projeto CEMEMOR 
 

Inaugurado no saguão principal da Faculdade de Medicina da UFMG, em 1977, o CEMEMOR 

- Centro de Memória da Medicina de Minas Gerais (museu da UFMG) possui em seu acervo 

coleções preciosas, tais como: frascos e remédios variados (farmácias de boticários), 

mobiliário de gabinetes de estudos médicos (escrivaninhas, chapeleira, cadeiras, máquina de 

escrever, fichários, etc.), equipamentos de todas as épocas (jogos de lentes oftamológicas, 

sala cirúrgica, medidores de pressão, estufas, etc.), permitindo uma rica análise comparativa 

da evolução das tecnologias e conhecimentos na área da saúde. Dentre os seus espaços 

mais visitados está a Biblioteca do CEMEMOR, com um acervo de mais de 16.000 

exemplares, sem mencionar os arquivos de documentos. Nela podemos encontrar inúmeras 

obras raríssimas, tais como: Livros sobre Hippocratis (edição de 1619 e de 1685), original do 

Erário Mineral, prontuários médicos de escravos do século XIX; documentos de médicos 

mineiros que se tornaram figuras proeminentes (Juscelino Kubitschek, Guimarães Rosa, 

Pedro Nava, Alfredo Balena, Ezequiel Dias, Clóvis Salgado, José Baeta Vianna, Oswaldo 

Costa, Hilton Rocha, Hugo Werneck, Oromar Moreira, dentre outros). Encontramos, ainda, um 

vasto registro documental da vida da Faculdade de Medicina da UFMG, que em 2011 

comemorou o seu Centenário, sendo sua história relatada por meio de atas, livros de 

matrículas, programas de aula, fotografias, diplomas, becas, quadros de formatura, quadros 

de professores e uma infinidade de outros exemplares de indiscutível valor histórico.  

O CEMEMOR integra a Rede de Museus da UFMG. Participamos da Rede quando 

coordenávamos o Museu da Escola de Arquitetura da UFMG (MEA). Tomando ciência das 

nossas pesquisas de tese de doutorado, fomos convidados a visitar o CEMEMOR e a integrar 

sua equipe como arquiteta voluntária. Havia o espaço físico, havia um acervo precioso, bem 

como uma equipe, mas demandava-se um profissional da área de arquitetura e expografia. 

Por sua importância e pela demanda por um projeto museográfico e arquitetônico que 

propusesse a revitalização dos seus espaços, após convidados pela equipe do CEMEMOR, 

escolhemos este projeto como estudo prognóstico de nossa tese de doutorado, onde 

metodologias e ferramentas foram experimentadas com vistas à construção de um Modelo de 

Referência para Gestão de Projetos de Museus e Exposições. O resultado deste trabalho é o 

que apresentaremos neste artigo.  

Após todo o processo de levantamento, entrevistas, visitas técnicas, simulações, medições e 

análises, elaboramos uma nova setorização para o museu, descrita a seguir: 

 



Tabela 1 - Novo programa arquitetônico (setorização) dos espaços do CEMEMOR 

Ala Museológica do CEMEMOR 

Recepção, Escaninhos e Loja Cultural: Espaço de Recepção e escaninhos para os 

visitantes guardarem seus pertences, sendo acompanhados por um monitor a partir 

desse ponto da visita. Na loja o visitante poderá adquirir livros, camisetas, fotografias, 

dentre outros objetos culturais associados à história da medicina, da Faculdade e do 

CEMEMOR. 

Galeria do Museu e Cenários (Gabinete de Estudos Médicos/Laboratório do 

Boticário): Consistem nos dois espaços de exposição permanente, com exibição das 

peças mais importantes do CEMEMOR e um espaço de leitura. Contará também com a 

reprodução ambiental de um antigo gabinete de estudos médicos e de um laboratório 

de farmacologia natural.  

Galeria de Exposições Temporárias: As galerias de exposições temporárias 

agregam vitalidade ao museu, atraindo, a cada nova exposição inaugurada, novos 

visitantes, bem como o retorno daqueles que já frequentam e conhecem a instituição.  

Ala Técnico-Científica do CEMEMOR 

Administração e Sala de Reuniões: Área Administrativa e Espaço de Convivência do 

CEMEMOR, contemplando: mesas de trabalho, estação de computadores, mesa de 

reuniões, copa, arquivos.  

Biblioteca: Acervo de livros raros, coleções, teses, documentos e artigos. Esse acervo 

bibliográfico necessita de um espaço especialmente preparado e acondicionado para 

guarda, manutenção e pesquisa, uma vez que consistem em livros raros e antigos, 

demandando cuidados especiais além dos dispensados aos livros de uma biblioteca 

comum.  

Reserva Técnica: Espaço dedicado à conservação e guarda de acervo não exposto e 

de novas doações e aquisições. 

Pesquisa e Restauração do Acervo: Área de trabalho da equipe do CEMEMOR, bem 

como um espaço aberto a pesquisadores visitantes, desejosos de empreender 

pesquisas em História da Medicina e áreas afins. 

Fonte: da autora, 2013. 
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Figura 01 - Nova Setorização do CEMEMOR   Fonte: VEIGA, 2013 

 



2 - Projetos Expográficos e Arquitetônicos do CEMEMOR 

 

2.1 - Projeto de Segurança - Fase Inicial 
 

O CEMEMOR possui um riquíssimo acervo que, de certo modo, até hoje se encontra 

resguardado pelo desconhecimento. Uma vez reaberto o museu à visitação geral, a 

preciosidade das coleções estará inteiramente revelada, demandando cuidados especiais 

para salvaguarda e segurança das mesmas. Trata-se de medidas de segurança expeditas 

que, em fases subsequentes, seriam reforçadas com outras medidas complementares. 

Primeiramente, sugeriu-se proteger com gradil todas as janelas. Atualmente, grande parte dos 

vãos não possui qualquer proteção. A situação se torna ainda mais grave devido ao fato de 

que o CEMEMOR encontra-se no primeiro andar do edifício, tendo apenas um subsolo, além 

de possuir uma marquise acompanhando suas janelas.  

Na Biblioteca, faz-se necessário ainda a colocação de tela de malha fechada, pois 

documentos e livros podem ser arremessados pelos vãos e coletados posteriormente pela 

área externa. Casos semelhantes já foram registrados em bibliotecas universitárias da UFMG. 

Na Biblioteca do CEMEMOR esta medida torna-se ainda mais urgente: por serem os livros 

obras raras ou antigas, a fixação de detectores e outros recursos é inviável na maioria dos 

exemplares.  

A sala de reuniões do CEMEMOR possui metade do seu espaço cedido ao Setor de 

Comunicação da faculdade, com entrada externa ao museu, por porta independente. Houve 

uma negociação no sentido de se recuperar parte dessa área, entretanto, os móveis da 

Comunicação foram fabricados especificamente para o local, impedindo uma reconfiguração 

espacial imediata. Sendo assim, recomendou-se a substituição da divisória por parede de 

alvenaria, eliminando-se o risco de penetração no museu por meio deste espaço 

compartilhado.   

Por fim, as portas externas do CEMEMOR seriam substituídas por portas especiais de 

madeira, estruturadas internamente com perfis metálicos, protegidas por fechaduras 

multiponto. As duas portas externas de blindex, que hoje se encontram na Sala de Pesquisa e 

Galeria Oswaldo Costa, passariam para a entrada de dois ambientes internos do museu: Sala 

de Reuniões e Recepção/Loja Cultural. Com isso reaproveitaríamos as portas, bem como 

esses dois espaços tornar-se-iam acessíveis às pessoas com deficiência. Atualmente, as 

aberturas existentes são exíguas, não permitindo a entrada de cadeirantes.  
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Os mesmos cuidados precisariam ser tomados com as duas vitrines externas da Loja Cultural. 

Hoje com estrutura em madeira e vidro comum, as vitrines teriam proteção por estruturas 

metálicas ocultas em uma moldura de madeira e vidro multilaminado. O fechamento da vitrine 

aconteceria por painéis especiais reforçados internamente por perfis metálicos, a serem 

apresentados a seguir.  

Além dessas medidas primárias de segurança, no futuro, outras ferramentas poderiam ser 

incorporadas ao museu, tais como: sensores de presença com acionamento automático de 

luz, alarmes, câmeras de vigilância, rondas internas, dentre outros.  

 

2.2 - Sinalização e entrada 

Dois problemas demandam ser solucionados no que tange à sinalização e entrada do 

CEMEMOR. O primeiro consiste na remoção das lixeiras, atualmente instaladas adjacentes à 

porta principal do museu. No volume 07 – Controle de Pragas – dos Manuais de Conservação 

Preventiva CECOR/IPHAN lemos: 

Os resíduos de alimentação humana (...) são os elementos mais 
atrativos para a entrada e a instalação dos mais variados tipos de 
pragas. Nos projetos novos, e mesmo na remodelação dos espaços, 
as cozinhas devem ficar o mais longe possível das áreas de reserva 
técnica, laboratórios e salas de exposição. O mesmo vale para as 
lixeiras e os banheiros (Froner et. al., 2008, vol. 7, p. 16). 

Solicitou-se, então, por meio de ofício, que as lixeiras fossem relocadas, não apenas por 

questões estéticas, mas para conservação das coleções. O segundo problema consiste na 

sinalização ineficiente da entrada do museu. Trata-se de uma porta ampla, com 

emplacamento superior, pouco visível e de nenhum destaque, provocando conflito entre os 

usuários. Muitos visitantes confundem o corredor do CEMEMOR com o prolongamento do 

corredor da faculdade, não sendo rara a entrada de pessoas no museu, de modo equivocado, 

à procura de outros setores do corredor adjacente. Para que tais equívocos não fossem mais 

cometidos, o que prejudica inclusive o funcionamento e segurança do museu, bem como 

objetivando a valorização visual do Centro de Memória, propusemos a instalação de um portal 

em madeira com placa de vidro blindex silcado. O portal, iluminado por spots, combina em 

acabamento com as vitrines exteriores da Loja Cultural. Entre as vitrines, um porta-folder é 

previsto, onde folhetos sobre o museu e suas exposições estariam à disposição do público. 

(Figura 02) 



2.3 - Recepção e Loja Cultural do CEMEMOR  

A Recepção e Loja Cultural acontecem onde hoje se encontra o Almoxarifado do CEMEMOR. 

Para tanto, substituiu-se no projeto a atual divisória em madeira e vidro por uma parede em 

gesso estruturado por perfis metálicos, vedando completamente o ambiente em relação à 

galeria do museu.  

A área de recepção consiste no primeiro contato do visitante com o Centro de Memória, local 

para guarda de pertences nos escaninhos, além de orientação e organização da visita guiada. 

Ao lado dos escaninhos, localiza-se o suporte para guarda-chuva em aço inox, onde os 

visitantes deixariam sombrinhas, identificadas por senhas. Em dias de chuva, objetos 

molhados introduzidos dentro das galerias dos museus e bibliotecas alteram suas 

características – como temperatura e umidade relativa do ar.  

Próximo à entrada do espaço encontra-se a Mesa de Recepção. A estação de trabalho ali se 

posiciona por razões de informação e hospitalidade, mas também por questões de segurança 

e visibilidade do corredor, objetivando o controle de entrada dos visitantes.  

Atrás da área de recepção localiza-se a loja, possuindo: poltronas para os acompanhantes 

dos clientes; tapete de sisal industrializado com tratamento antiderrapante; móvel 

aparador/baú para exibição das peças e guarda de estoque (gaveta oculta); grande espelho 

ao fundo, ampliando virtualmente o espaço e permitindo a prova de produtos (ex: jalecos); 

painel com nome da loja, em madeira escura e frisos, combinando com os painéis 

expositores.  

As vitrines externas, protegidas por painéis de correr (rodízios superiores em aço inox), 

contam com recurso Slatwall. Consistem em painéis especiais para ambientes comerciais, 

possuindo frisos para encaixe de cabides, estantes de vidro, caixas suportes, dentre outros 

tipos de expositores, que podem ser instalados ou removidos de acordo com o estoque 

disponível, facilitando também novos layouts de exibição dos produtos. (Figura 02) 
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Figura 02 – Portal de Entrada do Museu, Recepção e Loja Cultural do CEMEMOR 
   Fonte: VEIGA, 2013 

 
 
 



2.4 - Biblioteca do CEMEMOR 

Dentre os seus espaços mais visitados encontra-se a Biblioteca do CEMEMOR. Entretanto, a 

infraestrutura da Biblioteca está muito aquém do necessário para correta pesquisa no acervo, 

salvaguarda do mesmo, segurança e conservação dos frágeis exemplares que dispõe. Além 

disso, há uma urgente necessidade de ampliar o número de estantes, visto que muitos livros 

foram guardados provisoriamente em outros locais do Centro de Memória, devido à falta de 

espaço. Com base nas demandas técnicas e dos usuários, seguindo as recomendações da 

UNESCO/ICOM, Manuais de Conservação Preventiva (IPHAN/CECOR) e Manuais de 

Conservação Preventiva de Bibliotecas e Arquivos (CPBA - Arquivo Nacional/CLIR/FGV), 

elaboramos o projeto aqui apresentado.  

Na entrada o visitante encontra um painel com instruções de uso do espaço, luvas, máscaras 

de proteção e lixeira para descarte destes após a visita, bem como passa por um tapete de 

alta absorção, especialmente desenvolvido para Bibliotecas (Nomad – 3M). A porta possui 

estrutura especial em perfis metálicos e fechadura multiponto. Equipamentos de prevenção à 

incêndio, como extintores, devem se encontrar à mão. Recomenda-se o uso de extintores de 

Halon, pela sua adequação ao acervo frágil em papel. Sugere-se ainda a contratação de 

especialistas no assunto e instalação de sistemas especiais de prevenção e combate a 

incêndios.  

Em arquivos e bibliotecas, um dos fatores de preservação mais importantes são as estantes. 

Nesta proposta, as estantes são fabricadas especialmente para o local (máximo 

aproveitamento do espaço, 45% a mais de volume de estantes em relação à situação atual), 

sendo de material incombustível e inerte (aço inox), altura regulável das prateleiras 

(permitindo adequação aos livros e melhor aproveitamento), cremalheiras e parafusos ocultos 

por moldura (evitando parafusos expostos e danos ao acervo), pintura à pó (maior aderência e 

estabilidade) e acesso por meio de escada encaixada em trilhos de aço inox afixados no teto 

(maior segurança e qualidade estética). Recomenda-se a limpeza das estantes por meio de 

flanelas especiais magnéticas, que retêm melhor as sujidades e poeiras. 

Logo à primeira vista está um expositor denominado “Destaque da Semana”. O expositor 

coloca em destaque, todas as semanas, uma peça do acervo bibliográfico. Assim, procura-se 

conceder, aos poucos, acesso às obras raras que não podem ser expostas todas de uma vez, 

por questão de espaço, nem de modo permanente, dada a sua fragilidade perante as 

condições climáticas e à luz. As partes fechadas do expositor consistem em armários ocultos, 

com fecho-toque. O expositor conta com iluminação especial interna (fibra ótica ou LED), 

isolada do objeto exposto por acrílico.   
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A Biblioteca possui atualmente um belo piso em taco sintecado, em bom estado de 

conservação. A madeira, contudo, não é ideal para arquivos. Na categoria de material 

orgânico, as madeiras são: vulneráveis a ataques biológicos; higroscópicas, variando de 

dimensões de acordo com a temperatura e umidade; fotossensíveis, altamente degradáveis 

pela ação da luz; sujeitas à hidrólise, em condições de alcalinidade ou acidez, liberando gases 

poluentes. Por todas essas razões, propusemos a remoção do piso atual e o seu 

reaproveitamento na Recepção e Loja Cultural, com a substituição do mesmo na biblioteca 

por cerâmica. Entretanto, o fato causou certa comoção entre os usuários, acostumados com o 

piso de madeira que, por suas qualidades estéticas, proporcionam um ambiente mais 

sofisticado e aconchegante. Optamos, então, pela especificação de um produto com a 

aparência da madeira, mas as características físicas necessárias à Conservação Preventiva: 

o Ecowood® (“madeira ecológica” da Portobello®). Trata-se de um porcelanato inerte, 

incombustível, impermeável e de fácil manutenção, que se adequa perfeitamente aos 

requisitos técnicos desejáveis.  

Pesquisas comprovam que os danos provocados pelas condições ambientais do espaço da 

biblioteca podem ser irreversíveis. Segundo os Manuais de Conservação Preventiva 

CECOR/IPHAN, em coleções compostas por materiais sensíveis e frágeis, como é o caso do 

papel e outros materiais encontrados em bibliotecas e arquivos, faz-se necessário cortar a 

radiação ultravioleta (danosa ao acervo), eliminar a radiação infravermelha (calor em 

excesso) e restringir as radiações visíveis em tempo e intensidade. Portanto, devido a esses 

fatores, painéis com black-out seriam instalados no espaço, visando total controle da 

iluminação natural. Os jogos de luz projetados possuem, ainda, dimerizadores e comandos 

distintos, permitindo acender somente o necessário para a tarefa em execução, no local onde 

está sendo executada. Há um conjunto de luminárias cenográficas (spots para visitas 

especiais, filmagens e fotografias na Biblioteca) e um conjunto para uso diário (luz geral). 

Toda a iluminação é especial, com filtros de raios UV e lâmpadas de alta eficiência. 

Especificou-se, ainda, a instalação de sistemas de condicionamento de ar e monitoramento 

das condições ambientais, bem como a fixação de cartões de medição da iluminação Blue 

Wool®. 

A Estação de Trabalho permite aos pesquisadores e cientistas da informação um apoio 

eficiente e adequado, tanto no que tange às questões de conservação, quanto de ergonomia e 

segurança. Para as atividades cuja proximidade ao acervo é impressindível, projetou-se uma 

mesa com dois lugares em tampo de Silestone®. Esse material possui o tato e o peso de uma 

pedra natural, mas com qualidade bem superior. Sendo 90% composto de quartzo natural e 

sílice, sua superfície é não porosa, mais resistente a arranhões e choques do que outras 



pedras convencionais. Além disso, o Silestone® possui tratamento com Microban®, um 

produto antibacteriano que inibe continuamente o crescimento de bactérias e fungos, sendo 

incorporado à estrutura do material, em ação contínua. O que muitas pessoas se esquecem 

ao admirar um livro, tão sofisticadamente encadernado e impresso, é que o mesmo se 

compõe de material orgânico (pele de animais, fibras vegetais, etc.). Em permanente estado 

de decomposição, sua degradação não pode ser interrompida completamente, apenas 

retardada. Assim, a manipulação desses exemplares, bem como a aplicação de produtos de 

manutenção, consistem em tarefas onde há liberação de detritos e/ou substâncias orgânicas. 

Portanto, a mesa de trabalho precisa ser adaptada para esse fim, constantemente sob 

rigorosa manutenção e assepsia. 

Ao lado da porta, por questões estratégicas de resgate (Plano de Emergência), encontram-se 

as estantes para a Coleção de Obras Raras, sendo os exemplares mais importantes 

protegidos por portas de vidro blindex. Os volumes são embalados em caixas de papel 

especial, visando à neutralização dos ácidos produzidos pelas páginas ao longo do tempo, 

além da proteção contra luz excessiva.  

Os livros estão, ainda, acondicionados em cestas de aço inox que se encaixam nas estantes, 

permitindo, em caso de emergência, a rápida retirada do acervo precioso. Sob a caixa/cesta, 

rodízios de silicone facilitam o seu carregamento, sem danificar livros e pisos. Esses são 

alguns dos muitos recursos previstos em projeto, visando à segurança, conservação e 

disponibilização do acervo ao público. (Figura 03) 

Quanto ao Controle de Pragas, além das rotinas de manutenção e inspeção, propusemos a 

instalação na fachada exterior de lâmpadas noturnas antiinsetos. As esquadrias receberiam 

vedação, evitando a passagem de insetos, polén e gases poluentes. 

Dentre os novos equipamentos previstos estão: notebook ou tablet para inventário do acervo; 

book scanner; aspirador de pó especial Rainbow® (filtragem das sujidades do ar e dos livros 

por meio de turbilhonamento em água, proporcionando limpeza mais eficiente); carrinho para 

transporte de acervo (com protetor antichoque), e-book. No futuro, poderia ser adquirido um 

e-book em braile, tecnologia existente, porém ainda não disponível no mercado. Nesse 

equipamento, uma superfície especial tem o seu relevo alterado, permitindo a leitura tátil de 

arquivos em pdf.  
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Figura 03 – Biblioteca de Livros Raros do CEMEMOR 
   Fonte: VEIGA, 2013 



2.5 - Exposição Biblioteca CEMEMOR  

Tendo em vista a revitalização da Biblioteca CEMEMOR nessa primeira etapa, optamos pela 

abertura da Galeria de Exposições Temporárias com uma exposição intitulada “Biblioteca do 

CEMEMOR: uma viagem pela história da Medicina através dos livros”. Essa exposição, além 

de proporcionar visibilidade ao CEMEMOR e à sua própria biblioteca, adota como premissa 

projetual a execução de vitrines e painéis versáteis. Assim, o espaço passaria a ter o seu 

primeiro conjunto de mobiliário, podendo este ser repintado e reorganizado para abrigar 

outras exposições, diminuindo os custos de realização de novas exibições. Além da 

versatilidade do mobiliário, faz-se necessário adequar o conceito da exposição à seleção 

realizada pelos curadores do museu. Foram escolhidos livros, documentos e objetos diversos, 

das principais áreas de atuação médica e da saúde. Desse modo, a proposta expositiva não 

possui uma organização linear, mas episódica, “quando o público faz as suas escolhas e 

constrói criativamente o seu caminho” (Cury, 2005, p.47). Trata-se de um pout pourri de temas 

variados, sem interdependência entre os mesmos, não havendo obrigatoriamente um 

percurso, a não ser o traçado pela própria curiosidade do fruidor. Como organizar uma 

exposição assim? Talvez a solução mais simples também seja a mais adequada: na forma de 

uma estante de livros. (Figura 04) 

O enfrentamento do objeto significa as exposições assumirem a 
especificidade da comunicação museológica, enfatizando o objeto em 
detrimento de outros recursos expográfico. O elemento estruturador 
de uma exposição é o objeto museológico, seja para quem concebe, 
seja para quem visita (Cury, 2005, p. 45). 

O projeto soma ao todo oito painéis e oito vitrines em MDF, emassados e pintados em 

tons degradê da cor verde, a cor da medicina e do CEMEMOR. Ao fundo da exposição, um 

grande banner afixado na parede contextualiza o visitante sobre o tema da mostra. No lado 

oposto, o Espaço de Leitura Erário Mineral confere uma ambiência clássica à exposição, 

disponibilizando livros para leitura e tablets onde os visitantes registrariam suas opiniões e 

também seus conhecimentos. Portanto, a própria exposição consistiria em um instrumento de 

pesquisa nesse projeto, através do mecanismo museológico denominado “Legenda Coletiva”. 

Esse espaço de convivência é abrilhantado pelo painél do artista plástico Jarbas Juarez 

Antunes, intitulado “Uma síntese da História da Medicina”.  
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Figura 04 – Exposição Biblioteca CEMEMOR e Expositor de Quadros da Administração 
   Fonte: VEIGA, 2013 

 

Atualmente, a galeria de exposições temporárias encontra-se separada da Sala de Reuniões 

(Administração) por uma divisória de madeira, utilizada para expor quadros, recortes de 

jornais, fotografias, reportagens, dentre outros registros iconográficos. Trata-se de um espaço 

dinâmico, em constante mutação, onde os membros do Colegiado do CEMEMOR afixam seus 

pensamentos, memórias e afetividades.  

Entretanto, constatou-se que a divisória encontrava-se acometida por insetos xilófagos. Por 

questões de controle de pragas, segurança, conservação preventiva e até mesmo estética, 



propusemos a substituição da divisória por outra em gesso para o lado da Galeria de 

Exposições Temporárias (“falsa parede”) e painel expositor de quadros, para o lado da Sala 

de Reuniões. A divisória receberia internamente tratamento térmico e acústico. A pedido dos 

membros do Colegiado, o material predominante deveria ser a madeira. 

Elaboramos três propostas que foram apresentadas em Audiência Pública (Workshop com os 

Stakeholders) e votadas. Na proposta vencedora, um grande painél de MDF laminado com 

madeira escura é recoberto por pinos em aço inox, onde as fotos e diversos registros, 

emoldurados com moldura “tampa de caixa”, são encaixados nos pinos de modo com que a 

disposição possa ser a qualquer momento alterada, sem a necessidade de realizar furos na 

divisória, comprometendo sua qualidade estética e sua integridade física. As laterais da 

parede são revestidas com pastilha de coco invertido tratado.  

 

Conclusão 

Este artigo apresentou o estudo de caso Projeto CEMEMOR, objeto de nossa tese de 

doutorado e publicado no livro “Gestão de Projetos de Museus e Exposições” (no prelo pela 

C/Arte e FAPEMIG). Este estudo de caso contempla o projeto de quatro espaços do 

CEMEMOR: 1) Recepção e Loja Cultural; 2) Biblioteca de livros e documentos raros; 3) 

Galeria de Exposições Temporárias, com a exposição intitulada “Biblioteca do CEMEMOR: 

uma viagem pela história da Medicina através dos livros”. 4) Expositor de Quadros da 

Administração do museu. Inaugurado no saguão principal da Faculdade de Medicina da 

UFMG, em 1977, o CEMEMOR - Centro de Memória da Medicina de Minas Gerais (museu da 

UFMG) possui em seu acervo coleções preciosas. Dentre os seus espaços mais visitados 

está a Biblioteca de Obras Raras do CEMEMOR, com mais de 16.000 exemplares, sem 

mencionar os arquivos de documentos. Apesar de sua importância e riqueza, a infraestrutura 

do Centro de Memória da Medicina de MG está muito aquém do necessário para correta 

pesquisa no acervo, salvaguarda do mesmo, segurança e conservação dos frágeis 

exemplares que dispõe. Além disso, há uma urgente necessidade de ampliar o potencial de 

guarda dos seus espaços, visto que muitos livros e documentos foram armazenados 

provisoriamente em outros locais da faculdade de medicina, devido à falta de espaço. Com 

base nas demandas técnicas e dos usuários, seguindo as recomendações da UNESCO, 

ICOM, Manuais de Conservação Preventiva (IPHAN/CECOR) e Manuais de Conservação 

Preventiva de Bibliotecas e Arquivos (CPBA - Arquivo Nacional/CLIR/FGV), elaboramos os 

projetos detalhados neste artigo. Como pano de fundo, esta publicação pretendeu também 

apresentar como as normas e procedimentos recomendados para espaços museais, 
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bibliotecas e arquivos documentais podem ser traduzidos, na prática, em projetos aplicados, 

levando em consideração as peculiaridades do contexto brasileiro e da instituição que os 

abriga. Introduziu, ainda, propostas inovadoras de design de mobiliários específicos, à 

exemplo das estantes-cestas das coleções de obras raras que, integradas ao Plano de 

Emergência do CEMEMOR, facilitam o resgate das obras em caso de incêndio ou outras 

situações de perigo.  
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