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É uma convocatória bienal do Programa Ibermuseus que busca
apoiar a realização e o intercâmbio de projetos expositivos
entre instituições museais de dois ou mais países da região
ibero-americana.
Nesta edição, Conversaciones apoiará projetos expositivos que
abordem temas como a diversidade cultural, a preservação da
memória e do conhecimento das culturas vivas comunitárias, e
que atendam à perspectiva de gênero e/ou processos
migratórios.
Serão selecionados dois projetos expositivos que ponham em
evidência o papel social dos museus e sua relação com a
comunidade, por meio do reconhecimento da memória social
como um saber e um direito.
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O valor destinado à premiação aos ganhadores é de US$
60.000 (sessenta mil dólares), sendo US$ 30.000 (trinta mil
dólares) para cada projeto selecionado.
O importe se destinará ao financiamento total ou parcial dos
projetos apresentados, seja para a circulação de coleções e/ou
exposições entre as instituições museais ou para o intercâmbio
de exposições entre instituições ibero-americanas.
Os recursos serão transferidos aos ganhadores em duas cotas:
1ª - Para a produção e/ou readequação do projeto expositivo.
2ª - Para a montagem e, se for o caso, o deslocamento da
exposição.
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Instituições museais ou afins de dois ou mais países iberoamericanos, uma das quais – a responsável pelo projeto – deve
ser membro do Conselho Intergovernamental do Programa
Ibermuseus (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colômbia,
Equador, Espanha, México, Paraguai, Peru, Portugal e
Uruguai).
Projetos de instituições de um mesmo país podem participar?
Sim, sempre e quando também participem instituições de
outros países da região. O objetivo é incentivar a cooperação e
a integração ibero-americana.
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•

Projetos propostos por/dirigidos a galerias e espaços
expositivos comerciais.

•

Projetos apresentados por instituições que registraram
pendências na prestação de contas de projetos financiados
pelo Programa Ibermuseus.

•

Projetos propostos por instituições com funcionários que
fazem parte do Comitê Técnico designado para a avaliação
de propostas.
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As inscrições estão abertas até o dia 18 de julho de 2017.
Devem ser realizadas através da plataforma online
www.ibermuseus.org/convocatorias.
Cada projeto deverá ser apresentado por uma só instituição
solicitante – de um dos países membros do Conselho
Intergovernamental do Programa Ibermuseus –, devendo ser
essa instituição a responsável pela gestão global dos fundos
recebidos e pelo diálogo com o Programa Ibermuseus.
As demais instituições atuarão como entidades colaboradoras.
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A essência dessa convocatória é voltar o olhar às relações
construídas entre os museus e as comunidades, em sua
memória social e em suas práticas de atuação.
Será valorizada a participação da comunidade no
desenvolvimento do projeto, sendo essencial a construção
participativa da exposição ou mostra, ou no desenvolvimento
museológico do acervo a ser circulado.
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A) Pertinência e coerência
Em que medida é pertinente a proposta com respeito aos objetivos
e prioridades da convocatória? Qual o grau de coerência tem a
aproximação global da proposta?
B) Caráter participativo
Em que medida a proposta detalha a participação de agentes
internos e externos (museus e comunidades) na concepção,
planejamento, execução e avaliação do projeto?
C) Impacto sociocultural
Em que medida é pertinente a proposta com respeito à capacidade
de transformação social, dinamização da memória social e
valorização da memória social local?
D) Adequação técnica
Em que medida o projeto é tecnicamente adequado, tendo em
conta os bens culturais escolhidos, desenho expositivo e espaço (s)
disponíveis para as exposições?
E) Originalidade
Em que medida a proposta é original, inovadora de práticas,
metodologias e processos com relação ao objetivo desta
convocatória?
Os projetos serão avaliados, além disso, sob critérios que concernem
à descentralização e a atenção a regiões menos favorecidas.
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