
FÓRUM ESTADUAL DE MUSEUS DO CEARÁ

Em 5 anos de atividades, o SEM/CE é um dos sistemas estaduais de unidades museológicas 
organizados na estrutura das administrações públicas estaduais com  incentivo da Política Nacional 
de Museus do antigo DEMU – departamento de Museus do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional), atual IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus).

O I Fórum Estadual de Museus do Ceará aconteceu em 2004, no Crato e o segundo em 2006, em 
Fortaleza. O III Fórum de Museus do Ceará, ocorrerá em meio às transformações pelas quais passa 
o cenário museológico nacional, como a instituição do Estatuto de Museus e a criação do Instituto 
Brasileiro de Museus/IBRAM.  Tais medidas, implementadas na esfera do legislativo, refletirão  na 
organização das unidades museológicas e no trabalho dos profissionais de museus brasileiros. 

O Fórum Estadual de Museus do Ceará tem entre seus principais objetivos a reestruturação do 
SEM/CE e a deliberação acerca das medidas a serem tomadas no sentido de adequar as unidades 
museológicas e os profissionais cearenses às diretrizes instituídas pelo Estatuto de Museus. Através 
da discussão de grupos de trabalhos (GT's) específicos, que agregam os participantes do encontro, 
são discutidas questões relativas a estrutura e funcionamento do SEM/CE, capacitação dos 
profissionais do segmento, criação de associações de amigos de museus, estudo, pesquisa e ação 
educativa em museus,  preservação e segurança de acervos museológicos, difusão cultural, o acesso 
e a acessibilidade em museus.

Os resultados dos grupos de trabalho são sistematizados e apresentados na plenária final do Fórum, 
em que é elaborado o documento intitulado Políticas Públicas para os Museus Cearenses. Referido 
documento é encaminhado aos órgãos responsáveis pelas questões relativas ao patrimônio cultural e 
à área museológica nos níveis municipal, estadual e federal:  Iphan,  Ibram, Secretária de Cultura do 
Estado do Ceará/Secult e Secretaria de Cultura de Fortaleza/Secultfor.


