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O Museu Catavento e um equipamento da Secretaria da Cultura do Estado de Sao Paulo, 
administrado pela Orqanizacao Social Catavento Cultural e Educacional par meio do Contrato de 
Gestao n° 02/2017, celebrado atraves da Unidade de Preservacao do Patrirnonio Museol6gico - 
UPPM, com vigencia de 01 de dezembro de 2017 ate 30 de novembro de 2022. 

No 2° trimestre de 2018 o Nucleo Tecnico do Museu trabalhou para irnplernentacao de 
importantes iniciativas coma a elaboracao de um Plano de Acervo, Plano Educative, Plano de 
Mobilizacao de Recurses, Plano de Cornunicacao e Desenvolvimento lnstitucional, Revisao de 
Logotipo e Sinalizacao lnterna e Externa, reformulacao do site e atualizacao de Manual de 
Acessibilidade. Simultaneamente todos os Programas trabalharam nao s6 para o cumprimento de 
suas metas, mas principalmente para o born atendimento do visitante. 

Como parte das acoes do Programa de Gestao Executiva, Transparencia e Governanc;a 
foram realizadas pesquisas de satisfacao de publico, que neste trimestre mostrou um resultado de 
85% de avaliacao positiva. Alem de mapear instituicoes do entorno, prover o acolhimento de seu 
visitante e acessibilidade atitudinal para toda sua equipe, a OS tarnbern focou em buscar novas 
parceiros, elaborar projetos para captacao de recurses par meio de leis de incentive ou de parcerias 
diretas, cessao onerosa de espaco e producao de acoes para captacao, participacao em feiras para 
divulqacao do Museu, alem de parcerias que resultaram em doacoes coma a instalacao do 
experimento "Paineis Solares". 

O Programa de Acervo trabalhou incessantemente ao longo do 2° trimestre no 
desenvolvimento de um documento tecnico para gestao dos acervos do Museu Catavento, alern 
disso tern trabalhado no desenvolvimento de projeto para melhorias da infraestrutura de 
acondicionamento do acervo do Museu e assim subrnete-lo a editais pertinentes, realizando 
pesquisa com o acervo para publicacao de artigos, atualizacao da Politica de Acervo existente na 
instituicao, piano de criacao de um Centro de Referencia sabre ciencia e experimentos pertinentes 
as areas de pesquisa do Museu, alern disso a equipe do programa participou de curses de 
capacitacao para profissionais de Acervos Tecnol6gicos, Biol6gicos e Cientfficos. 

O Programa de Exposicoes e Proqrarnacao Cultural elaborou uma proqrarnacao para o 2° 
trimestre que contou com a exposicao "Desenhando o Palacio das Industrias", resultado de acao 
realizada em parceria com os artistas do UrbanScketchers, Semana Nacional de Museus que neste 
ano seguiu a ternatica "Museus Hiperconectados: novas abordagens, novas publicos", proposta 
desenvolvida pelo !BRAM (Institute Brasileiro de Museus), Virada Cultural com apresentacao nos 
dias 19 e 20 de maio do espetaculo teatral "O Show da Qui mica", Exposicao extra-muros "Catavento 
no Shopping" que recebeu mais de 20 mil visitantes em Manaus, campanha "E dia de Museu - , 
Campanha do Agasalho" e "E dia de Museu com o Crush", Workshop "Greenlight for girls" realizado 
atraves de parceria do Programa de Cornunicacao com a empresa Covestro e Orqaruzacao 
Internacional G4G, nova instalacao "Paineis Solares", atividade "Copas pelo Mundo", entre outros. 

As acoes desenvolvidas pelos Programas Educative e de Proqramacao Cultural resultaram 
em mais 130 mil visitantes neste trimestre. Mais de 60 mil visitas educativas foram oferecidas para 
estudantes de escolas publicas e privadas (ensino infantil, fundamental, media, tecnico e 
universitario), atraves o Programa Educative. Quase 4 mil visitantes com deficiencia, idosos, 
refugiados ou em situacao de vulnerabilidade social foram atendidos par meio do Nucleo Catavento 
Acessivel. Alern disso, varias atividades voltadas para o atendimento de famflias foram realizadas, 
resultando em 400 atendimentos, seja para visitas monitoradas ou realizacao de aniversarios. Faz 
parte do piano do Programa Educative, ainda realizar pesquisas de satisfacao com o publico escolar, 
professores e estudantes, realizar curses, palestras, treinamentos e capacitacoes para professores, 
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educadores, estudantes e guias de turismo, bem como desenvolver atividades complementares 
para os funcionarios do Museu. 

O Programa de Apoio ao SISEM permite que o Museu Catavento possa levar seu 
conhecimento e experiencia para outros espacos. Neste trimestre destacamos a atividade que foi 
desenvolvida na Estacao l.iteraria Prof. Maria de Lourdes Evora Camargo, em parceria com a 
Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer do Municipio de Guararema. Cada um dos cerca de 90 
participantes pode produzir seu Terrario ap6s explicacao previa, e pode levar o experimento para 
casa para manter as observacoes do que ocorrera no sistema fechado ao longo do tempo. 0 Museu 
Catavento cedeu toda a estrutura para realizacao da atividade, incluindo os materiais (potes de 
vidro, terra, pedriscos, musgo, plantas, sacolas) e tres pessoas do educativo coordenaram a 
atividade. 

O Programa de Cornunicacao e Desenvolvimento lnstitucional, atraves do qual a instituicao 
tern suas acoes divulgadas na midia, redes sociais, site e plataformas digitais, para este trimestre o 
Museu Catavento teve um total de 403 insercoes na midia, uma media de 4,4 ao dia, atribulrnos tal 
resultado a proqrarnacao especial desenvolvida para o periodo como a exposicao Catavento no 
Shopping, inauquracao da mstalacao Paineis Solares, Campanha do Agasalho, entre outros. 0 
resultado nas redes sociais tarnbem foi positivo, visto que mais de 90 mil pessoas curtiram, 
passaram a seguir ou se envolveram nas acoes publicadas nas paqinas do Museu Catavento, como 
a Semana Nacional de Museus, Virada Cultural, exposicoes extra-muros, campanha "E Dia de 
Museu", workshop "Greenlight for Girls" entre outros. 

Todas as acoes desenvolvidas pelo Museu Catavento visam o born atendimento de seu 
publico. A seguir detalhamos as atividades desenvolvidas por cada Programa no 2° trimestre de 
2018. 
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META ANUAL 1 0 0% 

0% 4°Trim 

3°Trim 7 Comite de Patronos 

0% 2°Trim 

1°Trim 0% 

META ANUAL 2 1 50% 

4°Trim 

3°Trim 6 

0% 

N° de projetos 
inscritos 

100% 2°Trim 

0% Meta-Produto 6.1 Projetos em Leis de 
Incentive 

1°Trim 0% 

META ANUAL 10 10 100% 

0% 

0% 

6 300% 

4 1°Trim 3 

2°Trim 2 

5 Parcerias 5.1 Meta-Produto N° de parcerias 3°Trim 3 firmadas 
4°Trim 2 

133% 

META ANUAL RS 951 458 RS 1 637 270 172% 

R$ 237.865 

R$ 237.865 

4°Trim 

3°Trim 

0% 

12% do repasse 
anual de 2018 

Meta- 
Resultado 

R$ 522.577 220% R$ 237.865 

2°Trim 

0% 4.1 Recurses financeiros 
captados (Eixo 3) 

R$1.114.693 469% 

R$ 237.865 

1°Trim 

META ANUAL 2 1 50% 

1°Trim 0% 

Plano de 2°Trim 100% 
Plano de Mobilizacao de Mobilizacao de 3 Recurses elaborado e 3.1 Meta-Produto 3°Trim 0% 

implantado (Eixo 3) Recurses 
entregue 4°Trim 0% 

META ANUAL 1 0 0% 

0% 

0% 

4°Trim 

3°Trim 

0% 2°Trim 

0% 1°Trim 

META ANUAL 1 0 0% 

0% 

0% 

4°Trim 

3°Trim 

0% 2°Trim 

0% 1°Trim 
Planejamento Estrateqico 
elaborado I atualizado de Planejamento 
acordo com as diretrizes Estrateqico e/ou 

da SEC e gerenciar a 1.1 Meta-Produto Plano 
esfruturacao dos demais Museol6gico 
documentos norteadores entregues 

(Eixo 1 e 5) 

Plano Museol6gico 
elaborado I atualizado de Planejamento 
acordo com as diretrizes Estrateqico e/ou 

2 da SEC e gerenciar a 2.1 Meta-Produto Plano 
estruturacac dos demais Museol6gico 
documentos norteadores entregues 

(Eixo 1 e 5) 

0% 7.1 Meta-Produto N° de cornites 

4 

Acoes Atrobuto da . N' P t d N' M Mensuracao Peroodo Previsto Reallzado ICM% ac ua as ensurac ao 

PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANCA 
Este programa tern por objetivo administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, 
eficiencia, eficacia, transparencia e economicidade, garantindo a preservacao e cornunicacao de 
seus acervos culturais em estreita consonancia com a polftica museol6gica e com as diretrizes da 
SEC. 0 resumo que contempla as acoes que vern sendo tomadas para os cinco eixos principais, 
encontra-se no anexo tecnico Relato de acoes envolvendo os 5 eixos. 
A seguir apresentamos o cumprimento das metas para este 2° trimestre: 
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Meta 4 - Recursos financeiros captados 
As principais fontes de recursos ocorridas no trimestre foram atraves de receitas 

operacionais com bilheteria, cafe e estacionamento, que no 2° trimestre somou o valor de R$ 
500.755,00. Tivemos diversas parcerias no perlodo, ea mais importante foi a captacao de R$ 400 
mil com a parceira OAK, que disponibilizara diversas apresentacoes da peca teatral "Esse mosquito 

Meta 3.1 - Plano de Mobiliza~ao de Recursos elaborado e implantado 
Durante o 2° trimestre foi elaborado o Plano de Mobilizacao de Recurses com base nos 

estudos e nas expectativas que a equipe de Captacao tern para realizacoes futuras com parceiros, 
leis de incentives e demais fontes de recursos disponlveis para captacao. A elaboracao desse Plano 
para a Orqanizacao e de extrema importancia, pois alern de nortear a equipe em futuras captacoes, 
tarnbern vai de encontro com a expectativa da Secretaria da Cultura do Estado de Sao Paulo, em 
que cada vez menos as Orqanizacoes Sociais tenham come principal recurse os repasses vindos 
do Estado. 

META ANUAL 1 0 0% 

1°Trim 0% 

2°Trim 0 0% 
Assessoria Tecnica para N°de 15 lrnplantacao do Centro de 15.1 Meta-Produto Assesorias 3°Trim 0% 

Referencia 
4°Trim 0% 

Acocs Atnbuto da N" C 1 1 N° M Mensuracao Penodo Prev,sto Real1zado ICM% one rcionac as ensurac ao 

META ANUAL 1 0 0% 

4°Trim 

3° Trim 

0% 

N° de Pianos de 
Trabalho 

0% 2°Trim 

0% Meta-Produto 14.1 

1°Trim 

Pianos de Acoes Extra 
Muros 14 

0% 

META ANUAL 1 1 100% 

0% 4°Trim 

0% 3°Trim 

100% 2°Trim 

0% 1°Trim 

META ANUAL 1 1 100% 

0% 4°Trim 

0% 3°Trim 

100% 2°Trim 

0% 1°Trim 

META ANUAL 4 4 100% 

0% 4°Trim 

0% 3°Trim 

300% 2°Trim 

100% 

3 

1°Trim 

META ANUAL = ou > 80% 86% 107% 

0% 

0% 

=OU> 80% 

=OU> 80% 

4°Trim 

3°Trim 

106% 85% =ou>80% 2°Trim 

108% 86% =OU> 80% 1°Trim 
Pesquisa de satisfacao de 
pubuco geral realizada a 

fndice de 
8 partir de totem eletr6nico e 8.1 Meta- satistacao (= ou enviar relat6rio conforme Resultado 

orientacoes da SEC (Eixo >80%) 
5) 

N° de Curses 
Curses de capacitacao e de capacitacao 

10 quanncacao para as 10.1 Meta-Produto e qualificacao 
equipes de suporte para as equipes 

de suporte 

N° de Manuais 
Manual de acolhimento e de acolhimento 

e acessibilidade 
11 acessibilidade atitudinal 11.1 Meta-Produto atitudinal para a para a equipe da 

instituicao equipe da - instituicao 
entregue 

lnstituicoes mapeadas Meta- 13 para Desenvolvimento de 13.1 Resultado N° de acoes 
acoes junto ao entorno 
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Doacao: 
lnstalacao do experimento "Paineis Solares": O experimento e composto por tres placas 

solares policristalinas de 50W cada que movimentam esculturas cineticas (um modelo do sistema 
solar, um "ser humane" que movimenta engrenagens, um "peixe articulado" e um Catavento) em um 
totem interativo. 0 experimento didatico, instalado na area externa do Museu, faz parte da exposicao 
permanente e visa a difusao do uso de energias renovaveis para o publico jovem. 

cessao Onerosa: 
Em cornernoracao aos 70 anos da empresa vtacao COMET A, foram distribufdos por 

algumas cidades brasileiras um recorte curatorial da hist6ria da empresa. Para compor na cidade 
de Sao Paulo a Cometa utilizou os patios do Museu Catavento, um lugar turfstico dentro de Sao 
Paulo, para mostrar aos visitantes toda sua evolucao de equipamentos e empresa. A Exposicao foi 
composta por 3 6nibus, indo dos seus modelos mais antigos, o "Flecha", ate seus modelos mais 
atuais e modernos. Completando com a vitrine de mem6rias, que trazia relfquias do acervo 
expositivo mostrando desde uniformes antigos, tickets de embarque ate materiais de divulqacao. 

21° Feira do Estudante-EXPO CIEE: Realizada de 25 a 27 de maio no Pavilhao da Bienal 
do Parque do lbirapuera. Cessao de estande para divulqacao do Museu. Os jovens puderam se 
cadastrar para oportunidades de estaqio e aprendizagem, participar de oficinas de capacitacao e 
sirnulacoes de dinarnica de grupo, processes seletivos, entre outras atracoes. 

"Catavento no Shopping - Museu de Ciencias" no Shopping Manauara em Manaus 

Parceria Direta/Cessao de Direitos de Uso de lmagem e Conexos: 
Exposicao ltinerante "Catavento no Shopping - Museu de Ciencias" no Shopping Manauara 

em Manaus: composta de 19 experimentos que replica um pouco da exposicao permanente do 
Museu Catavento. 

Parceria Lei Rouanet: 
Espetaculo de Teatro Show de Qufmica: O espetaculo proporcionou as criancas 

vivenciarem os efeitos espetaculares da qufmica e como ela faz parte de nossa vida cotidiana, 
participando de forma interativa e permitindo se formar como cientista mirim. 

Meta 5.1 -Parcerias 

vai dancar", por um perfodo de 4 meses. Tivemos tarnbern a reforma do audit6rio no que diz respeito 
aos equipamentos de luz e som cujo valor foi de R$ 70 mil. 
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Totem eletronico na saida do Engenho Totem eletronico na saida do Biomas 

Meta 9- indices de satlsfacao do publico geral monitorados de acordo com os dados obtidos 
a partir do totem eletronlco. 

De forma geral, os resultados obtidos atraves do totem eletr6nico, nos mostram que o 
Catavento tern prestado services eficientes durante todo atendimento do publico. Obtivemos uma 
media de 85% de avaliacao positiva. 

Meta 8-Pesquisa de satisfacao de publlco geral realizada a partir de totem eletronlco, 
Para avaliar o perfil e satisfacao dos visitantes, mantemos estrategicamente instalados dois 

totens eletr6nicos no espaco expositivo. No primeiro semestre de 2018, cerca de 9.854 pessoas 
responderam a pesquisa, composta por 09 questoes, entre rnultipla escolha e escala Likert. Os 
visitantes responderam a pesquisa durante ou ap6s realizarem suas visitas, espontaneamente, sem 
interrnedio de nenhum instrutor. 

Meta 6.1 - Projetos em Leis de lncentivo 
Museu Catavento - Plano Anual de Atividades 2018 - Lei Rouanet - PRONAC 177170. 

Alinhado com o objetivo de buscar novas fontes de apoio para fomentar de suas atividades anuais, 
o Museu Catavento obteve o aval do Ministerio da Cultura atraves da renuncia fiscal federal (Lei 
Rouanet), no artigo 18. 

Equipamento de som e iluminacao: Com a instalacao dos equipamentos o audit6rio passou 
para status de teatro. 

Experimento "Paineis Solares" 
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O Programa de Acervo do Museu Catavento tern como objetivo a gestao do acervo da institulcao, o 
incentivo e fortalecimento da pesquisa cientifica e desenvolvimento do processo para a implantacao 
do Centro de Referencia, em dialoqo com as Diretrizes da Unidade de Preservacao do Patrim6nio 
Museol6gico da Secretaria de Cultura (UPPM/SEC). No segundo trimestre de 2018, a equipe que 
cornpoe o programa cumpriu todas as acoes pactuadas em seu Plano de Trabalho como veremos 
a seguir: 

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVA<;Ao, DOCUMENTA<;Ao E PESQUISA 

Meta Condicionada 15 -Assessoria Tecnlca para lmplantacao do Centro de Referencia 
Apesar dos esforcos envidados pela OS, as metas condicionadas intencionadas para 

realizacao no 2° trimestre de 2018, nao foram realizadas pois ainda nao ha parceiros privados 
interessados na realizacao dos projetos, assim como tarnbern nao houve nenhum aporte adicional 
por parte da SEC para realizacao destas acoes. 

Meta 13 - lnstituicoes mapeadas para desenvolvimento de acoes junto ao entorno. 
Foram mapeadas tres instituicoes pr6ximas ao Museu Catavento, para futuramente realizar 

acoes em conj unto. Sao elas: Emef Duque de Caxias, Associacao Beneficente Sao VitoMartir e EE. 
Sao Paulo. 

Encontro com os estaqiarios de conteudo para a elaboracao do manual de acolhimento e acessibilidade 
atitudinal para a equipe da instituicao 

Meta 11 - Manual de acolhimento e acessibilidade atitudinal para a equipe da lnstitulcao. 
O Nucleo do Catavento Acessivel em conjunto com os estaqiarios de conteudo, elaboraram 

o manual de acolhimento e acessibilidade atitudinal para a equipe do Museu Catavento, com 
inforrnacoes desde o predio Palacio das Industrias, a criacao do Nucleo Catavento Acessivel e 
orientacoes de atendimento. 

Meta 10 - Cursos de capacitacao e qualificacao para as equipes de suporte 
No 2° trimestre foram ofertados 3 cursos de especializacao dos funcionarios da equipe 

administrativa, necessaries para o aprimoramento do conhecimento e atualizacao da leqislacao e 
normas vigentes: 1) Curso Excel 2016; 2) Curso de Elaboracao e Gestao de Parceiras com OS: Lei 
13.019/2014 de Fomento e de Colaboracao; 3) Curso de lrnplantacao doe-Social. 

organlzacao social de cultura 
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META ANUAL 1 1 100% 

24.1 24 

Cursos de Capacitacao para 
Profissionais de Acervos 

Tecnol6gicos, Biol6gicos e 
Cientificos 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 

N° de cursos 3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

N° Acoes N° MAtnbuto ~a Mensuracao Penodo Prev,sto Reahzado ICM% 
Condicionadas ensuracao 

META ANUAL 2 0 0% 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 2 0% 

META ANUAL 1 1 100% 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 
3° Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 1 100% 

20.1 Meta-Produto Politica de acervo elaborada I 
atualizada 

Criterios e procedimentos 
estabelecidos e adotados com base Meta- Politica de acervo entregue a 20 em normas internacionais para 20.2 Resultado UPPM gestao dos acervos e nas diretrizes 

construidas - Spectrum 4.0 

Politica de acervo aprovada pela 
20.3 Meta-Produto UPPM e publicada no site do 

Museu 

Plano de Criacao de um Centro de 

21 Referencia sobre Ciencias e 21.1 Meta-Produto Plano de Centro de Referencia 
experimentos pertinentes as areas entregue e aprovado pela UPPM 
de pesquisa do Museu Catavento 

Padr6es minimos de gestao da N° de ferramentas de gestao de 
23 intormacao e gestao fisica do acervo 23.1 Meta-Produto acervos desenvolvidos I do Museu Catavento - Espaco implantados Cultural de Ciencia 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 2 1 50% 
0% 4°Trim 
0% 19 3°Trim N° de artigos publicados 19.1 Meta- 

Resultado 
Pesquisa com o acervo visando a 

publicacao de artigo 

100% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 2 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 0 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 1 100% 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 17.1 Meta-Produto Plano de Gestao de Acervo 

entregue e aprovado pela UPPM 

Plano de Gestao de conservacao 17 Quantidade de procedimentos lntegrado tecnicos relacionados a Gestao de - Meta- Acervo, desenvolvidos e 
17.2 Resultado implantados no ano (ex: 

Procedimento de 
acondicionamento e diagn6stico de 

conserva - 0 

18 Projetos a editais de apoio 18.1 Meta-Produto N° de projetos submetidos 

0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 20 0 0% 

16.2 N° de pecas dos acervos 
pesquisadas 

Meta- 
Resultado 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 
3°Trim 10 0% 
4°Trim 10 0% 

16 Pesquisa e disponibilizacao dos 
acervos da instituicao no site 

META ANUAL 2 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 16.1 Meta-Produto Projetos de pesquisa realizados 

com o acervo 

0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

Acoes Atnbuto da _ 
N° P t d N° M Mensuracao Penodo Previsto Reahzado ICM% ac ua as ensuracao 

organizacao social de cultura 
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Meta 21 -Plano de criacao de um Centro de Referencia sobre clencia e experimentos 
pertinentes as areas de pesquisa do Museu 

A equipe do programa de acervo, ao longo do 2° trimestre de 2018 realizou a concepcao do 
Plano do Centro de Pesquisa e Referencia do Museu Catavento. 0 espaco tera como objetivo 
salvaguardar e promover a pesquisa cientifica que e trabalhada no espaco expositivo. 0 Plano 
apresenta os objetivos do Centro de Referencia, as acoes programadas e o local onde o Centro de 
Pesquisa sera instalado, bem como as atualizacoes necessarias para a readequacao do espaco. 

Como uma das acoes para a construcao do piano, o corpo tecnico do Programa de Acervo 
realizou visitas tecnicas ao Museu do Futebol e o Museu da lmigragao, instituicoes que sao 
referenciais para o Museu Catavento na elaboracao e execucao desse espaco de pesquisa. 

Meta 20.1 -Estabelecer criterios e procedimentos estabelecidos e adotados com base em 
normas internacionais para gestao dos acervos e diretrizes construidas Spectrum 4.0 

O Programa de acervo realizou a atualizacao da Politica de Acervo existente na instituicao.O 
documento contern de forma mais descritiva as orlentacoes para as aquisicoes e descartes de 
acervos. Issa significa um passo importante no que se refere a forrnacao do perfil do Museu 
Catavento e de suas politicas de acao institucional, bem como as normativas para um trabalho mais 
consolidado. 

Meta 19 -Pesquisa com o acervo visando a publicacao de artigo 
A Educadora Nathalia Silverio, integrante do Programa de Acervo elaborou um artigo sabre 

a Turbina Pelton. A pesquisa fala sabre o seu processo da criacao em 1880, pelo americano Lester 
Alan Pelton, sua funcao nas htdroeletncas e a sua chegada ao Museu Catavento em 2015, local 
onde a peca esta exposta. 

Meta 18 -Projetos a Editais de Apoio 
Apesar de estarmos atentos aos editais de apoio a acervos abertos no ultimo trimestre, 

consideramos que os conteudos dos editais nae vinham de encontro ao perfil de nossa colecao ou 
possuiam clausulas que impediam nossa participacao enquanto orqanizacao social. Como estamos 
desenvolvendo um projeto para melhorias da infraestrutura de acondicionamento do nosso acervo, 
pretendemos subrnete-lo a editais pertinentes a esse prop6sito. 

Meta 17.1 -Plano de Gestao de conservacsc lntegrado 
A equipe do Programa de Acervo trabalhou incessantemente ao logo do 2° trimestre, no 

desenvolvimento de um documento tecnico para gestao dos acervos do Museu Catavento. Ap6s 
muitas pesquisas, foi elaborado dossie tecnico especifico para o acervo da FMT e IPEM. Nele serao 
colocadas informacoes detalhadas sabre as pecas do acervo, coma as pesquisas realizadas sabre 
ele e as informacoes tecnicas. 

organizacao social de cultura 
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25.1 25 

1°Trim 100% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% ,·. 
1°Trim 0% 
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N° de exposicoes 
ternporarias a partir 

de acervo de terceiros t----:-=-:----+---i-----t---,-,...-i 

Meta- 
Produto 22 Exposicao ternporaria com acervo de 

terceiros 22· 1 

META ANUAL 3 2 67% 
0% 4° Trim 
0% 3°Trim 

100% 
1°Trim 

Meta- 
Produto 

2°Trim 
12.1 

0% 
N° de exposicoes 

temporarias a partir 
de acervo 

Exposicao ternporaria com acervo 
pr6prio 12 

No P x: N° MAtnbuto d_a MensLJracao Penado Previsto Real1zado ICM% ac ua as ensuracao 

Este programa tern como objetivo ampliar a extroversao do acervo e da ternatica de atuacao 
do Museu. No segundo trimestre, o Museu Catavento cumpriu todas as acoes pactuadas em seu 
Plano de Trabalho, bem como metas pendentes de trimestres anteriores, alem de acoes em 
destaque: 

PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROGRAMACAO CULTURAL 

Oeclaracao de participacao no Seminario "Nano - Materiais aplicados a Conservacao de Bens Culturais" 

Meta 24 -Cursos de Capacitacao para profissionais de Acervos Tecnol6gicos, Biol6gicos e 
Cientificos 

No dia 12 de abril de 2018, a integrante do Programa de Acervo Pamella Andrade participou 
do serninario "Nano - Materiais aplicados a Conservacao de Bens Culturais", realizado na 
Pinacoteca de Sao Paulo. A formacao teve como objetivo mostrar meios de aplicacoes para 
tratamentos em materiais que cornpoern os bens culturais, a fim de minimizar seu processo de 
deqradacao. 

Visitas Tecnicas da equipe do Museu Catavento ao Museu do Futebol e o Museu da lmigra9ao 

organizacao social de cultura 
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META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 

0 0% 1°Trim 
META ANUAL 1 1 100% 

0% 4°Trim 
0% 3°Trim 

100% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2"Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 2 2 100% 

1°Trim 0% 

Meta- Quantidade de 2°Trim 0% 
31 Exposicoes extra muros 31.1 Produto exposicoes extra 3°Trim 0% 

muros 4°Trim 2 0% 

META ANUAL 2 1 50% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 

N° de acoes de 
irnptantacao de 

Placas de stnauzacao 

0% 2°Trim 
100% 1°Trim 

META ANUAL 4 2 50% 

0% 4°Trim 
0% 3°Trim 

100% 2°Trim 
100% 1°Trim 

META ANUAL 1 0 0% 

36 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 6 3 50% 
0% 4°Trim 
0% 2 3°Trim 

lnstalacao de longa duracao N° de acees 
Meta- referentes a 32 "Constelacoes" da secao Astronomia 32.1 Produto reforrnulacao e/ou reformulada e modernizada modernizacao 

Exposicao de longa duracao N° de acoes 
Meta- referentes a 33 "Educacao para o resultado" 33.1 Produto reformulacao e/ou reformulada e modernizada mcdemizacao 

Nova lnstalacao de longa duracao Meta- lnstalacao da 
34 'Expedi¢es: Viagens explorat6rias 34.1 Produto Exposicao Viagens 

com realidade virtual." Explorat6rias 

N° de acoes 
35 Tocas para acervo Biol6gico de 35.1 Meta- referentes a 

carpas Produto irnplementacao de 
Tocas 

Meta- 
Produto 36.1 Placas de ldentificacao da Flora dos 

Jardins do Museu Catavento 

100% 2°Trim 
2 2 100% 1°Trim 

30.1 

N° de seminaries 
27 Seminaries Formativos. palestras. 27.1 Meta- formatives, palestras. 

cursos. workshops ou oficinas Produto cursos. workshops ou 
oficinas 

N° de acoes de 
Cornite Internacional para Museus de partlcipacoes no 

Meta- Comite Internacional 28 Cienclas e Tecnologia - O CIMUSET 28.1 Resultado para Museus de -lcoM Ciencias e Tecnologia 
- 0 CIMUSET - lcoM 

C6pias ART para envio (Anotacoes 
de Responsabilidades Tecnicas) e 

eventuais laudos especfficos 
assinados pelos profissionais Meta- N° de Laudos de 29 responsaveis tecnicos por obras civis, 29.1 Produto lmplantacao instalacoes eletncas e hidraulicas 

quando da irnplantacao de 
exposlcees de longa, media e curta 

dura 0 

META ANUAL 10 5 50% 

N° de programas 
realizados 

Meta- 
Produto Ferias no Catavento 30 

2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

,·. 
1°Trim 3 3 100% 

2°Trim 2 2 100% 

3°Trim 2 0% 

4°Trim 3 0% 

organizacao social de cultura 

,,~catavento 
,,~ culu ral ~ educa ion I 

N° de programas 
ternaticos realizados 

N° de novas 
instalacoes na 

exposicao de Longa 
Duracao 

Meta- 
Produto 

Meta- 
Produto 

Programas tematicos: Aniversario de 
Sao Paulo, Semana Darwin, 

Aniversario Catavento, Semana de 
26 Museus. Virada Cultural, Jornada do 26.1 

Patrimenlo, Primavera de Museus. 
Dia das Crlancas, SNCT. Direitos 

Humanos 

Proqrarnacao cultural e de 
exposicoes ternporarias desenvolvida 

e executada a partir da Politica de 
Exposicoes e Proqrarnacao Cultural 
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META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3° Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 0 0% 

1°Trim 0% 
2°Trlm 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

47 Festival Drone Racing 47.1 Meta- N° de evento Produto 

Mostra Paulista de Ciencia e Meta- 48 Tecnologia realizada no Catavento 48.1 Produto N° de evento 
em parceria com LSI-TEC 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3° Trim 
0% 2°Trim 

46 

0% 1° Trim 

N° de exposlcoes 46.1 Nova exposicao de longa duracao 
"Palacio das Industrias" 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

N° de exposicoes Meta- 
Produto 45 Nova exposicao de longa duracao na 45_ 1 

area externa 'Origens do Universe' 

META ANUAL 1 0 0% 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 1 0 0% 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

lnstalacao de longa duracao "Canto Meta- 43 das Aves" reformulada e 43.1 Produto N° de instalacoes 
modernizada 

Exposi,;:ao de longa duracao da Meta- 44 secao 'Se liga no Lego' reformulada 44.1 Produto N° de exposicees 
e modernizada 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4° Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

N° de exposicees Meta- 
Produto 42.1 Nova exposicao de longa duracao 

'Reciclagem' 42 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 0 2°Trim 
0% 1°Trim 

N° de expostcoes Meta- 
Produto 41.1 Nova exposicao de longa duracao 

'Rios de Sao Paulo' 41 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

N° de exposicces Meta- 
Produto 40.1 Nova instalacao de longa duracao 

'Palavras Sonorosas" 40 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim Meta- 

Produto 

0% 2°Trim 
1°Trim 0% 

N° de exposicoes 

Meta- 
Produto 

39.1 
Nova instalacao de longa duracao 
'Hist6ria do cinema' na secao 

Estudio de TV 
39 

Acoes Atnbuto da 
N° C d d N° M Mensura<;ao Penado Previsto Reahzado ICM% on rcrona as ensuracao 

META ANUAL 450.000 291362 65% 
0% 110.000 4°Trim 
0% 115.000 3°Trim 

115% 132.675 115.000 2°Trim 
158.687 110.000 144% 1°Trim 

N' mfnimo de 
visitantes recebidos 

Meta- 
Resultado 38 Visitantes presencialmente no Museu 38.1 

META ANUAL 1 0 0% 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4° Trim 0% 

organizacao social de cultura 

l~Catavento 
.,..,~ LUI ral e educac'on I 

N° de Reformutacao 
da Exposicao 
"Atualidades 
Biol6gicas" 

Meta- 
Produto 

lnstalacao de longa duracao 
37 'Atualidades Biol6gicas' reformulada 37.1 

e modernizada 
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Conte sua Hist6ria Visita Guiada - especial idosos 

• Visita Guiada- especial idosos: dentro da mesma proposta de novas abordagens 
e novas publicos, intensificamos a visitacao agendada para publico de idosos 
focando no engajamento desses visitantes no equipamento cultural. 

Semana Nacional de Museus 
Seguindo a ternatica "Museus Hiperconectados: novas abordagens, novas publicos", 

proposta desenvolvida pelo IBRAM (lnstituto Brasileiro de Museus) para essa semana, o Museu 
Catavento apresentou aos visitantes duas acoes diferenciadas que tiveram o objetivo de conectar o 
publico ao espaco museal, para alern do uso de tecnologias: 

• Conte sua Hist6ria: acao educativa que visava resgatar e registrar lernbrancas dos 
visitantes por meio de um programa de entrevistas. Alern dos registros desses 
micro-depoimentos, os visitantes tarnbem conheceram um pouco mais da hist6ria 
do Palacio das Industrias e seu entorno, participando da Visita Hist6rica. 

Meta 26 - Programas Ternaticos 
Dentro do calendario de proqrarnacao ternatica, para este trimestre realizamos Semana 

Nacional de Museus e Virada Cultural. 

Exposicao "Desenhando o Palacio das Industrias" no claustro 

Meta 12 - Exposicao ternporaria com acervo pr6prio 
A Exposicao DESENHANDO O PALACIO DAS INDUSTRIAS foi fruto do trabalho 

desenvolvido por artistas do UrbanScketchers, que realizaram suas obras dentro do Museu em 
comernoracao ao 9° aniversario do Museu Catavento. As obras desses artistas foram doadas ao 
Museu e ficaram expostas para visitacao publica. Com essa acao, as 32 obras doadas passaram a 
compor o acervo do Museu Catavento. 

organizacao social de cultura 

).-Catavento -7,~ cultural e educacional 
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Exposicao extramuros Catavento no Shopping - Museu de Ciencias 

Meta 31 - Exposi~oes extramuros 
O Museu Catavento antecipou o cumprimento total desta meta com a exposicao extramuros 

"Catavento no Shopping - Museu de Ciencias" desta vez no Estado do Amazonas. 
Com essa mostra itinerante no Shopping Manauara na cidade de Manaus, o Museu 

Catavento expandiu sua apresentacao tarnbern para a Regiao Norte do pals. No periodo de 18 de 
maio a 17 de jun ho, essa exposicao que recebeu mais de 20 mil visitantes. 

Meta 29 - C6pia ART e eventuais laudos de lmplantacao 
As c6pias das ART's realizadas no trimestre foram apresentadas no anexo tecnico "C6pias 

das Anotacoes de Responsabilidade Tecnica". 

Meta 27 - Seminaries formativos, palestras, cursos, workshops ou oficinas 
No trimestre tivemos o workshop "Green light for Girls" (ver mais detalhes nos Destaques do 

programa na paqina 16). 

O Show da Quimica 

Virada Cultural 
Nos dias 19 e 20 de maio, o Museu Catavento participou da Virada Cultural com o 

espetaculo teatral "O Show da Qufmica" onde foram apresentados experimentos qufmicos de 
maneira ludica a todos os publicos. 

organlzacao social de cultura 

l~Catavento 
iiP ~ cul ural e educacional 



Palacio das Industrias I Parque D. Pedro II CEP 03003-060 Sao Paulo SP I falec.onosco@cataventotultural.org.br I www.cataventocultural.org.br 

16 

Meta Condicionada 41 - Nova exposicao de longa duracao "Rios de Sao Paulo" 
Apesar dos esforcos envidados pelo OS, as metas condicionadas intencionadas para 

realizacao no 2° trimestre de 2018, nao foram realizadas pois ainda nao ha parceiros privados 
interessados na realizacao dos projetos, assim coma tarnbern nao houve nenhum aporte adicional 
par parte da SEC para realizacao destas acoes. 

Meta 38 -Visitantes presenciais no Museu 
No segundo trimestre o Museu Catavento recebeu 132.675 visitantes. 

Meta 35 - Tocas para acervo biol6gico de carpas (1° trimestre) 
As carpas que vivem no Iago na parte da frente do Museu Catavento ficam expostas a 

predadores coma as gar9as brancas (grandes e pequenas) que vivem na reqiao central de Sao 
Paulo e, por diversas vezes foi identificada a presenca destes predadores alimentando-se das 
mesmas. Ap6s perfodo de observacao, percebemos a necessidade de criar esconderijos para as 
carpas terem a possibilidade de escapar da predacao. 

A meta estipulada para o 1 ° trimestre de 2018 foi cumprida apenas no 2° trimestre pois o 
Iago passou par services de impermeabillzacao no infcio do ano. Entao, no mes de junho a tocas 
foram instaladas e tern servido de abrigo contra predadores, dando cumprimento a meta estipulada. 

Exposicao "Expedicoes" 

Meta 34 - Nova lnstalacao de longa duracao "Expedicoes: viagens explorat6rias com 
Realidade Virtual" 

A nova instalacao "Expedicoes" consiste em disponibilizar ao visitante uma experiencla em 
Realidade Virtual, utilizando celulares e 6culos, no qual o participante podera viajar para diversos 
lugares guiados par um monitor/mediador. 

Utilizaremos inicialmente o aplicativo "Google Expeditions", que atualmente possui mais de 
700 expedicoes e e gratuito, o que nao nos irnpedira de posteriormente desenvolvermos conteudos 
pr6prios para utilizar na sala. Atualmente, as expedicoes disponfveis contemplam todas as areas da 
ciencia abordadas pelo Museu Catavento, possuindo assim, um conteudo amplo e versatil. 

Nesta primeira fase de irnplantacao disponibilizamos duas opcoes para o visitante: "Uma 
visita a Amazonia", passando pelo Rio Negro e visitando partes da floresta densa e, coma segunda 
opcao, uma "Visita a Ladaque" na India, reqiao com menor densidade populacional do pats, repleta 
de paisagens e templos religiosos. 

organizacao social de cultura 
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Meta N° 02 de 2017: "PAINEIS SOLARES - Nova instalacao de longa duracao" 
O Museu Catavento desenvolveu um experimento para a area externa do Museu, onde 

algumas placas solares movimentam esculturas cineticas dispostas em um totem. 0 experimento 
tern como objetivo demonstrar aos visitantes as potencialidades das energias renovaveis atraves da 
conversao da energia solar - captada pelas placas solares - em energia de movimento rnecanico - 
observadas por meio das esculturas cineticas. Alern disso, os visitantes poderao entender a 

Participantes do workshop 

Workshop "Greenlightfor girls" 

Workshop GREENLIGHT FOR GIRLS 
O Museu Catavento teve a oportunidade de oferecer ao seu publico o "Workshop Greenlight 

for Girls", por meio de parceria com a empresa multinacional Covestro. Este workshop e 
apresentado pela Orqanizacao Internacional Greenlight for Girls (G4G) que acontece 
simultaneamente em varies paises nos 5 continentes e visa inspirar e engajar meninas de 11 a 15 
anos de diferentes origens, nos assuntos STEM com o objetivo de formar uma futura gerar;;ao de 
tlderes femininas em especial nas areas de ciencias, tecnologia, engenharia e rnatematica. 

Com uma proposta tao alinhada com os objetivos do Museu o workshop atendeu a 80 
meninas de diversas escolas publicas da cidade de Sao Paulo que participaram de todas as 
atividades oferecidas ao longo do dia. 0 workshop foi apresentado por profissionais femininas, uma 
equipe formada por mulheres cientistas de diferentes areas do conhecimento que, alem de 
proporcionar atividades de alto nivel, puderam inspirar as jovens por meio de seus pr6prios 
testemunhos profissionais. 

A Covestro ja participou com acoes conjuntas em cidades como Pittsburgh, Houston, Nova 
Delhi, Mumbai, Moscou e agora em Sao Paulo no Museu Catavento. 

organizacao social de cultura 
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BIG FESTIVAL 
O BIG Festival (Brazil'slndependent Games Festival) acontece desde 2012 e e considerado 

o mais importante festival de jogos independentes da America Latina. Com a rnissao de fortalecer e 
impulsionar a cultura de games no Brasil, o evento abrange competicao entre jogos nacionais e 
internacionais com prerniacoes, exposicao ao publico dos jogos selecionados, cerim6nia de 
prerniacao, palestras e rodadas de neg6cios. 

Em 2017, o BIG Festival recebeu mais de 20 mil visitantes, sendo 3.500 deles em palestras 
e mais de 1.600 reunioes de neg6cios. Neste ano o BIG expandiu sua proqramacao de palestras e 
workshops, incorporando outras areas que fazem parte do desenvolvimento dos games coma 
rnusica, anirnacao, realidade virtual e aumentada, feira de carreiras, dentre outras acoes verticais 
de conteudo ja presentes no evento. 

Dentro desta visao ampliada para o mundo dos games, o Museu Catavento foi convidado a 
apresentar suas experienclas na utilizacao das novas linguagens e tecnologias para acoes no 
Museu e, em 26 de junho, o Educador Rafael AdinolfiAraujo, representou o Museu Catavento na 
mesa "NARRATIVAS LUDICAS: pensar linguagens para mediar experiencias nos Museus". A mesa, 
contou com Alexandre Gongalves, do Estudio Laborg; Mario Lapin, da Virgo Game Studios; e Tiago 
Marconi do aplicativo SP64 e foram discutidas ferramentas a serem desenvolvidas dentro dos 
espacos museol6gicos no intuito de, pelo vies ludico, modificar a experiencia na visitacao dos 
Museus. 

Evento de inauquracao: "Paineis Solares - GERANDO ENERGIA SOLAR" 

correspondencia entre a incidencia de luz nas placas e a velocidade de movimento das esculturas 
cineticas, movendo as placas solares. 

Os Paineis Solares, geradores e alirnentacao dos motores das esculturas foram fornecidos 
pela parceria junta a Subsecretaria de Energias Renovaveis atraves da empresa Hestia Energy. Ao 
Museu Catavento coube o desenvolvimento da expografia e a execucao do Totem, bem coma o 
conteudo a ser apresentado na cornunicacao cientffica do equipamento. 

Para a inauquracao que aconteceu em 5 de junho, contamos com a participacao do 
Secretario de Estado da Pasta da Energia e Mineracao, Joao Carlos Meirelles e sua Equipe, a 
Procuradora de Estado Christiane Mina Falsarella, a Chefia de Gabinete da Secretaria da Cultura 
Alessandro Soares, a Chefia da UPPM Regina Ponte e sua equipe e representantes da empresa 
Hestiafinerqy (doadora das placas solares). 

organizacao social de cultura 
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PROGRAMA EDUCATIVO 
As acoes desenvolvidas pelo Programa Educativo resultaram em mais 130 mil visitantes neste 
trimestre. Mais de 60 mil visitas educativas foram oferecidas para estudantes de escolas publicas e 
privadas (ensino infantil, fundamental, media, tecnico e universitario), atraves o Programa Educativo. 
Quase 4 mil visitantes com deficiencia, idosos, refugiados ou em situacao de vulnerabilidade social 
foram atendidos por meio do Nucleo Catavento Acessfvel. Alem disso, varias atividades voltadas 
para o atendimento de famflias foram realizadas, resultando em pouco mais de 830 visitantes 
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Copas pelo Mundo 

COPAS PELO MUNDO 
O intuito dessa acao educativa foi de ampliar o olhar, possibilitando o entendimento de como 

um evento tao importante marca nao somente a nossa hist6ria, mas tarnbem a hist6ria de todos os 
palses envolvidos, carregando com ele as mais diferentes experiencias possibilitando uma 
gigantesca troca cultural. 

Desenvolvido pelos estaqiarios do Setor Educativo - Bloco Sociedade, a acao educativa 
abordou fatos hist6ricos referentes a 5 Copas do Mundo realizadas em diferentes reqioes do 
planeta: 1938 na Europa, 1950 na America do Sul (Brasil), 1970 na America do Norte, 2002 na Asia 
e 2010 na Africa. 

Alem de ser a atividade esportiva mais popular no mundo, o futebol esta intimamente 
relacionado com a cultura brasileira, sendo o esporte mais praticado no pals e tarnbern o que 
desperta maior atencao em nossa populacao. Nas atividades, os visitantes conheceram 
curiosidades sobre os torneios e o desenvolvimento ocorrido ao longo dos anos nas nacoes sedes 
da Copa, seja tecnol6gico, cultural ou econ6mico. Ao terrnino das explanacoes, os visitantes 
assistiram a um vfdeo relacionando os torneios e as participacoes do Brasil. 

Essa atividade foi aplicada exclusivamente durante o perfodo da Copa. 

Narrativas Ludicas: pensar linguagens para mediar experiencias nos museus - BIG FESTIVAL 

organizacao social de cultura 

l~Catavento 
V') cultural e educacional 
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META ANUAL 4 2 50% 

Meta- Producao de materiais f-__:2:.,0-=T="ric-'m,;__--t _ __:_--t--'---+-'1..:.0..:.0°'-'llo-l 
Resultado educativos 3• Trim 0% 

~Tom ~ 
55 Material educativo elaborado para as 55_ 1 

atividades e exposicoes 

Visitas educativas e atividades 
54 complementares para os funcionarios 54.1 

do museu 

META ANUAL 4 2 50% 

NO de encontros 20 Trim 100% 
realizados com equipe 1---3_0_T_ri_m_--1----+----+--0_%----j 

~Tom ~ 

1°Trim 100% 

Meta- 
Produto 

1°Trim 100% 

53.2 

META ANUAL 80 173 216% 

N° de vagas ofertadas 3° Trim 0% 
f--4~0-=T~ri~m---t--4~0=---+----+-~0~%---1 

Meta- 
Produto 

52.2 

META ANUAL 4 2 50% 

2°Trim 40 170 425% 
1°Trim 0% 

1°Trim 0% 
2°Trim 2 2 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 2 0% 

0% > 80% 
0% 86,98% >80% 

Cursos/ Palestras/ workshops/ 
treinamentosl Oficinas de 

53 capactacao/tormacao para 
professores, educadores, estudantes 

e guias de turismo 

META ANUAL > 80% 43% 0% 
> 80% 

indice de satlsfacao 
(=ou > 80%) 

Meta- 
Resultado 

0% 0 

0% 

> 80% 

N° de acoes de 
capacitacao para 

professores, 
educadores, 

estudantes e guias de 
turismo 

Meta- 
Produto 53.1 

META ANUAL 794 576 73% 
384 

140% 576 

. Pesquisa de perfil e de satisfacao de 
publico escolar realizada - Modelo 

52 SEC? (professor e estudante) e 
monitoramento dos indices de 

satisfacao 

4° Trim 
3°Trim 
2°Trim 

0% 
N° minimo de 

pesquisas aplicadas 
Meta- 

Resultado 52.1 

0% 

1°Trim 

0% 

410 

META ANUAL 1 400 1 752 125% 
350 

0% 350 
238% 832 350 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

263% 920 

1°Trim 

0% 

350 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

META ANUAL 4 3 75% 
1°Trim 

0% 
0% 

100% 
200% 2 

META ANUAL 10.500 15.387 147% 
3.000 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 
1°Trim 

0% 2.500 
305% 9.158 3.000 
311% 6.229 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

0% 

2.000 1°Trim 
META ANUAL 2 1 50% 

1°Trim 0% 
2°Trim 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

0% 39.000 
0% 50.000 

123% 61.464 50.000 

META ANUAL 150.000 73.474 49% 

109% 12.010 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

11.000 1° Trim Visitas educativas oferecidas para 
estudantes de escolas publicas e Meta- N° minimo de 

49 privadas (ensino infantil. 49.1 Resultado estudantes atendidos 
fundamental. medlo, tecnico e em visitas educativas 

universitario) 

N' de programas 
50.1 Meta- realizados para 

Acoes I programas I projetos Produto publicos especificos - 
desenvolvidos para publicos Programa de lnclusao 

50 especificos - pessoas com 
deficiencia, idosos, refugiados e em N° minimo de sltuacao de vulnerabilidade social Meta- publicos especificos 50.2 Resultado atendidos em 

programas educativos 

Meta- N° de programas 
51.1 Produto realizados para 

familias 

51 A¢es/ programas/ projetos para 
familias 

N° minimo de publico 

51.2 Meta- atendido nos 
Resultado programas para 

familias 

Acoes Atributo da _ 
N° P t d N° M _ Mensura<;ao Penodo Previsto Real1zado ICM% ac ua as ensuracao 

recebidos para realizacao de aniversarios e desse total, cerca de 400 atendimentos em visitas 
monitoradas pensadas exclusivamente para este publico. Faz parte do piano do Programa 
Educative ainda realizar pesquisas de satisfacao com o publico escolar, professores e estudantes, 
realizar curses, palestras, treinamentos e capacitacoes para professores, educadores, estudantes 
e guias de turismo, bem coma desenvolver atividades complementares para os funcionarios do 
Museu. 

organizacao social de cultura 

l-"'Catavento 
....-,~ cultural e educacional 
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Meta 50.1 - A<;oes/ programas/ projetos desenvolvidos para publicos especificos- pessoas 
com deflclencia, idosos, refugiados e em sltuacao de vulnerabilidade social. 

Com o objetivo de contribuir para a educacao nae-formal, por meio de visitas educativas 
mediadas, o Nucleo Catavento Acessfvel do Museu Catavento rnantem uma equipe de 
colaboradores que conhece profundamente o intuito do Museu e busca proporcionar cada vez mais, 
uma experiencia positiva e significativa aos visitantes. 

Pensando em uma acao desenvolvida para publicos especfficos, no mes de junho, foi 
elaborada uma gincana para o publico em situacao de vulnerabilidade social, sendo essa gincana 
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Meta 49 - Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas publlcas e privadas 
(ensino infantil, fundamental, medic, tecnico e universitario), 

O setor de agendamento trabalha incessantemente no que tange a prospeccao de publico 
escolar, ao entrar e manter contato direto com as institulcoes "divulgando" as secoes fixas e 
exposicoes ternporarias do Museu Catavento. Com o objetivo de atender no mfnimo 50.000 
estudantes da rede publica e privada, em visitas educativas para o 2° trimestre de 2018, foi posslvel 
atender pouco mais de 60 mil alunos, mesmo diante de varies cancelamentos por parte da escola, 
devido a problemas com aquisicao de transporte. 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4° Trim 
0% 3° Trim N° de Espaeos 

Disponibilizados 
Meta- 

Resultado 

0% 2°Trim 
62 

0% 1°Trim 

62.1 Apoio a Proqrarnacao da MicSul 

META ANUAL 1 0 0% 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 

61 Curso de Minerologia 61.1 Meta- N° Cursos 3°Trim 0% 
Produto 4°Trim 0% 

META ANUAL 1 0 0% 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 

60 Curso de Botanica 60.1 Meta- N° Cursos 3°Trim 0% 
Produto 4°Trim 0% 

Acoos Atnbuto da _ 
N" c d d N' M Mensuracao Penodo Previsto Reallzado ICM% on rciona as ensuracao 

META ANUAL 4 2 50% 

1°Trim 2 200% 

Meta- N° de estaqios 2°Trim 0 0% 
59 Estaqios Tecnicos 59.1 Produto tecnicos a serem 3°Trim 0% 

ofertados 4°Trim 0% 

META ANUAL 2 1 50% 
4°Trim 

0% 3°Trim N° de acoes 
0% 2°Trim 

100% 1°Trim 

0% 

Meta- 
Produto 58.1 58 

META ANUAL 2 2 100% 

1°Trim 2 0% 

Meta- Quantidade de acoes 2°Trim 0 0% 
57 Acoes educativas extra muros 57.1 Produto educativas extra 3°Trim 0% 

muros 4°Trim 0% 

META ANUAL 240 285 119% 

1°Trim 60 90 150% 
Visitas educativas e atividades para 2°Trim 60 195 325% 

56 os publicos diversos localizados nas 56.1 Meta- N° minimo de 
periferias e no entorno como Resultado estudantes 3°Trim 60 0% 

pricritario para Inclusao social 4°Trim 60 0% 

A96es de formacao para OS 
colaboradores do nucleo tecnico 

organizacao social de cultura 

l~Catavento v-,~ cultural e educacional 
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Meta 56- Visitas educativas e atividades para os publicos diversos localizados nas periferias 
e no entorno como prloritarlo para inctusao social. 

Meta 55 - Material educativo elaborado para as atividades e exposlcoes 
Com o objetivo de criar novos materiais de conteudo que para os diversos tipos de publico 

que recebe, foi iniciado no 2° trimestre de 2018 a elaboracao de um quebra-cabecas, em formato 
de mapa tatil dos biomas brasileiros, como material educativo. Mais informacoes sobre esta acao 
encontra-se no anexo tecnico Relato Complementar das Acoes do Educativo. 

Meta 54 - Visitas educativas e atividades complementares para os funcionarios do Museu. 
No dia 30 de maio de 2018, foi o Dia do Desafio, cuja proposta era contribuir para a reducao 

do sedentarismo. Em pareceria com o Sesc Parque Dom Pedro os funcionarios do Museu Catavento 
foram convidados a realizarem atividades ffsicas por pelo menos 15 minutos. 

Meta 53 - Cursos/ palestrasi workshops/ treinamentos/ oficinas de capacltacao/ forrnacao 
para professores, educadores, estudantes e guias de turismo. 

Foram realizados dois encontros no Museu Catavento, o primeiro no mes de abril, em 
lancarnento de foguetes de garrafas PET, com alunos formandos em licenciatura da Unifesp. E o 
segundo encontro foi realizado no mes de junho, para guias de turismo, com principal intuito de 
estreitar o relacionamento entre aqencias de turismo e Museu Catavento. 

Meta 52 - Pesquisa de perfil e de satisfacao de publico escolar realizada- Modelo SEC7 
(professor e estudante) e monitoramento dos indices de satisfacao, 

A pesquisa de satisfacao do publico escolar, modelo de ficha proposto pela SEC, foi aplicada 
aos responsaveis pelos grupos agendados e alunos que visitaram o Museu Catavento no mes de 
maio. 

Meta 51 - A,;oes/ programas/ projetos para familias. 
O Museu Catavento disponibiliza tres opcoes de espaco para realizar comemoracees de 

aniversarios, a ideia de comemorar em um local que proporciona diversao e conhecimento ao 
mesmo tempo, tern contribufdo para o recebimento de grupos de familia. Alern de ceder o espaco, 
o Museu Catavento proporciona uma visita monitorada, elaborada especificamente para atender 
este publico que normalmente sao mistos entre criancas, jovens, adultos e idosos, neste 2° 
trimestre, foi possivel atender cerca de 400 visitantes em visitas monitoradas. 

Meta 50.2 - Numero minimo de publicos especificos atendidos em programas educativos. 
Contamos com um nucleo capacitado para acolher os grupos de atendimentos especffico e 

inclusivo, como grupos de idosos, refugiados, jovens e adultos em vulnerabilidade social, 
em processo de reabilitacao social, deficientes flsicos, auditivos, visuais e intelectuais. Tendo em 
vista a constante atencao do Museu Catavento, cuidado e contribuicao para o acesso de todos, o 
Nucleo Catavento Acessfvel proporcionou atendimento para quase 4.000 visitantes. 

uma adaptacao do [a existente roteiro Catavento Acessfvel, que consiste em um circuito montado 
com jogos ludicos. 

organizacao social de cultura 

l~Catavento 
.,,~ cultural e educacional 
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Grupo escolar no Sesc Parque Dom Pedro Grupo escolar na secao do engenho 

Visando prospectar novas parcerias, como forma de ampliar, complementar e aprimorar o 
conhecimento dos alunos, atraves do relacionamento entre instituicces e o Museu Catavento, foi 
realizado no segundo trimestre de 2018 uma parceria com o Sesc Parque Dom Pedro, denominado 
a "Conexao Museu Catavento e Sesc". Com o objetivo de aprofundar os conteudos desenvolvidos 
em sala de aula atraves de visitas agendadas ao Museu Catavento e o Sesc, elaboramos esta acao, 
destinado a proporcionar aos alunos uma nova experiencia por meio do contato com diferentes 
espacos culturais. Tai parceria possibilitou a visita de pouco mais de 160 alunos de escolas publicas 
do Estado de Sao Paulo, com a ideia de que os alunos participassem de uma proqrarnacao bem 
elaborada, despertando a curiosidade, transmitindo conhecimentos basicos e oferecendo aos 
alunos um espaco de cultura, cienclas e tecnologia. 

DESTAQUES 

Meta Condicionada 62 - Apoio ao Programa MicSul 
Apesar dos esforcos envidados pela OS, as metas condicionadas intencionadas para 

realizacao no 2° trimestre de 2018, nao foram realizadas pois ainda nao ha parceiros privados 
interessados na realizacao dos projetos, assim como tarnbern nao houve nenhum aporte adicional 
por parte da SEC para realizacao destas acoes, 

Meta 59- Estagios Tecnicos 
A meta prevista para o 2° trimestre foi antecipada no 1° trimestre, tendo em vista a demanda 

do projeto de pesquisa do Nucleo Educativo sobre o patrim6nio edificado no Centro de Sao Paulo. 

Meta 57 - A~oes educativas extramuros 
Esta meta foi antecipada no 1° trimestre para atendimento a demanda da Fundacao Casa - 

Serra da Cantareira. 

As visitas educativas tern como objetivo qualificar as relacoes de dialoqo dos diversos 
publicos que recebemos. E importante para o Museu Catavento tornar acessfvel e inclusivo 
as exposicoes fixas e temporarias que oferecemos, neste 2° trimestre atendemos 195 visitantes, em 
visitas educativas para publicos diversos localizados nas periferias de Sao Paulo. 

organlzacao social de cultura 

l~Catavento iii?,~ cultural e educacional 



65.2 65 Publico de outros municipios para 
cursos de capacitacao 

1°Trim 0 0% 
N° minimo de 2°Trim 0% 

67.2 Meta- municfpios 3°Trim 0% Resultado atendidos 4°Trim 0% 
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META ANUAL 2 1 50% 

0% 
0% 

66 

1°Trim 2 
2°Trim 

67.1 Meta- N° de atendimentos 3°Trim 2 Produto a estaqtos tecnicos 
4°Trim 

META ANUAL 2 1 50% 

Meta- 
Produto 66.1 Rede de Museus de Ciencias ou 

Encontro Regional do SISEM 
N° de participacoes f-_.;;:2°'--'-T.;.;.rim=--+---=----+---=---+1c.:o..c.o.:..;%~ 
oficiais na rede de 3° Trim 0% 
Museus de Ciencia 4° Trim 0% 

0% 
META ANUAL 2 4 200% 

400% 

META ANUAL 4 3 75% 
67 Estaqios Tecnicos - Nao 

Remunerados 

0% 
N° minima de 

municfpios 
atendidos 

Meta- 
Resultado 65.3 

0% 
META ANUAL 60 30 50% 

0% 

100% 

3°Trim 
2°Trim 

0% N° de vagas 
oferecidas 

Meta- 
Produto 

1°Trim 

0% 
META ANUAL 40 9 23% 

0% 
0% 

45% 

1°Trim 
2°Trim 30 
3°Trim 
4°Trim 30 

3 0% 
0 0% 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

0% 
META ANUAL 2 1 50% 

0% 
0% 

100% 

1°Trim 

4 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

0% 
META ANUAL 2 000 1.791 90% 

0% 
0% 

179% 

1°Trim 

30 

20 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

0% 
META ANUAL 2 1 50% 

0% 
0% 

100% 

1°Trim 

9 20 

1.000 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

0% 
META ANUAL 1 1 100% 

0% 
0% 

100% Ayoes potenciais desenvolvidas pelas Planejamento das 
Meta- acoes potenciais 63 diversas areas tecnicas da OS para 63.1 Resultado elaborado e integrayao ao Sisem-SP entregue - SISEM 

Meta- N° de exposicoes 
64.1 Produto itinerantes 

realizadas 

Ayoes/ programas I projetos de 

64 integrayao ao SISEM-SP realizados 64.2 Meta- N° minima de 
no interior do Estado, regiao Resultado publico 

metropolitana e litoral (Exposi\;oes) 

Meta- N° minimode 
64.3 Resultado municipios 

atendidos 

65.1 Meta- N° minima de 
Resultado publico 

1°Trim 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

0% 

1°Trim 0% 

4°Trim 

1791 1.000 

1°Trim 

Acoos Atnbuto da N" P 1 1 N° M Mensura~ao Penodo Previsto Reahzado ICM% ac uac as ensurac ao 

Neste documento o Museu Catavento pretende apresentar as acoes realizadas durante o 
trimestre. Sao levadas em consideracao as exposicoes, palestras e oficinas, considerando o nurnero 
de municipios, numero de publico atendido, entre outros fatores. Pretende-se estabelecer um breve 
demonstrativo do desenvolvimento dessas acoes que serao discutidas mais a fundo nos anexos. 

organizacao social de cultura 

PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM- SP 

l~Catavento 
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Meta 64.3 - Numero minimo de municipios atendidos. 
Foi atendido o municfpio de Votuporanga na realizacao da exposlcao, portanto 01 municfpio 

atendido. 

Meta 64.2 - Numero minimo de publtco beneficiario das acoes, 
Foram atendidas 1791 pessoas durante a realizacao da exposicao, 

Exposicao "Marie Curie" na cidade de Votuporanga 

Meta 64.1 - Numero de exposlcoes itinerantes realizadas. 
Foi realizada a exposicao Marie Curie no municfpio de Votuporanga de 16/04/2018 a 

13/05/2018. 

Meta 63.1 - Planejamento de acoes potenciais elaborado e entregue- SISEM-SP. 
Foi desenvolvido o Planejamento de acoes potenciais que sera entregue ao SISEM-SP 

nesse trimestre; o documento contempla acoes ja realizadas e futuros desafios que o programa 
enfrentara. 

META ANUAL 1 0 0% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 

1°Trim 0% 

N° Eventos Meta- 
Produto 

Mostra Paulista de Ciencia e 
70 Tecnologia realizada no Catavento 70.1 

em parceria com LSI-TEC 

N° C dA<;oes d N° MAtnbuto da Mensura<;ao Penado Previsto Reahzado ICM% 
on icrona as ensurac ao 

META ANUAL 4 2 50% 

1°Trim 100% 
2°Trim 100% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 4 2 50% 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 

100% 2°Trim 
100% 1°Trim 

META ANUAL 2 1 50% 

1°Trim 100% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

META ANUAL 2 1 50% 

N° de encontros 
com educadores de 

68.1 Meta- outros municipios 
Produto com os educadores 

do Museu 
68 Encontros com educadores do SISEM Catavento 

Meta- N° minimo de 
68.2 Resultado municipios 

atendidos 

N° de visitas 

69.1 Meta- tecnicas/palestras/ 
Ar;oes/ programas I projetos de Produto cursos/oficinas 

intepracao ao SISEM-SP realizados realizadas 
69 no interior do Estado, regiao 

metropolitana e literal 
(Paletras/Cursos/Oficinas) Meta- N° minimo de 

69.2 Resultado municipios 
atendidos 

1°Trim 100% 
2°Trim 0% 
3°Trim 0% 
4°Trim 0% 

organizacao social de cultura 
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fii? ,~ cul ura e educacional 
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Meta 69.2 - Numero minimo de municipios atendidos. 

Meta 69.1 - Numero de visitas tecnlcas/ palestras/ cursos/ oficinas realizadas. 
Foi realizada a oficina de montagem de Terrano no municipio Guararema no dia 30/06/18. 

Nessa oficina foram atendidas 90 pessoas entre elas, criancas, jovens, adultos e idosos. 

Meta 67.2 - Numero minimo de municipios atendidos. 
Meta do primeiro trimestre. Foi atendido o municipio de Guararema na realizacao do estaqio 

tecnico, portanto 01 municipio atendido. 

Meta 67.1 - Numero de atendimentos a estaqios tecnicos, 
Meta do primeiro trimestre. Foram atendidas 03 pessoas durante o estaqio tecnico 

oferecido, o qual teve a duracao de um dia divide em duas partes; na primeira parte foi vista o museu 
como um todo e na segunda parte foi apresentado um olhar voltado para Terrarios, para fazer 
relacao a um Ferrario que foi cedido a Secretaria Municipal de Guararema para exposicao no centre 
literario da cidade. 

Meta 66.1 - Numero de particlpacoes oficiais na rede de Museus de Ciencias. 
Para dar cumprimento a essa meta comecarnos via e-mail um cantata com o Museu Cientec 

e o Museu de Ciencias de Sao Carlos na intencao de nos reunirmos para estabelecer trocas e 
desenvolver novas acoes em potenciais. 

Meta 65.3 - Numero minimo de municipios atendidos. 
Foi atendido o municipio de Guararema na realizacao da oficina de montagem de Ferrario 

no dia 30/06/18, portanto 01 municipio atendido. 

Workshop - Gamificacao 

Meta 65.2 - Numero de vagas oferecidas. 
Foram oferecidas 30 vagas, contemplando o nurnero minima exigido. 

Meta 65.1 - Numero minimo de publico beneflciario de a~oes de recebimento de profissionais 
de outros municipios para cursos de capacltacao. 

Foram atendidos 09 participantes, as vagas foram abertas pelo site do SISEM-SP, porern 
nao houve muita procura e devido a isso nae conseguimos atingir o numero minimo de 20 pessoas. 

organizacao social de cultura 

l~Catavento 
;;;;;, ,~ cultural e educacional 
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META ANUAL 1 1 100% 

0% 4°Trim 
0% 

100% 
3°Trim 
2°Trim 

0% 1°Trim 
META ANUAL 1 1 100% 

0% 4°Trim 

f00% 
3°Trim 
2°Trlrn 

72 Retorrnulacao do site do 72.1 Meta- N° de acoes para 
Museu Produto retormulacao do site 

Proposta de reforrnulacao de N° de propostas para 

73 slnalizacao interna e externa 73.1 Meta- retorrnualacao de 
Produto sinatizacao interna e do Museu externa do Museu 

0% 

0% 1°Trim 
META ANUAL 1 000 808 81% 

200 
300 

202% 403 200 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

0% N° minimo de insercoes na 
midia 

135% 405 

0% 

300 1°Trim 
META ANUAL 6.000 222.374 3706% 

0% 1.500 
1.500 

4°Trim 
3°Trim 
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0% 
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0% 1°Trim N° de canais de 
cornunicacao implantados 

(Ex: facebook mentions, 
periscope (twitter), stories 

(instagram) e live do 
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Meta- 
Produto 

71.1 

Acoes Atnbuto da _ N° P I d N° M Mensurac;ao Penodo Prev,sto Real,zado ICM% ac ua as ensuracao 

O Programa de Cornunicacao e Desenvolvimento lnstitucional e coordenado pela equipe do Nucleo 
de Cornunicacao, subordinado a Diretoria Executiva do Museu Catavento, em conjunto com suas 
coordenadorias responsaveis pelas atividades finalfsticas do Museu. Tai equipe devera atua com 
os demais Nucleos, buscando cumprir a rnissao de comunicar as acoes da instituicao de maneira a 
torna-Ia conhecido para adultos, jovens e criancas, coma espaco de difusao da ciencia, tecnologia 
e cultura e coma referencia nacional. Alem disso, visa fortalecer a presence do museu nos diferentes 
tipos de mfdia, e com o seu publico, firmando-o coma um espaco de educacao cientffica e cultural 
da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de Sao Paulo. 

PROGRAMA DE COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Oficina de Terrano na cidade de Guararema 

Foi atendido o municipio de Guararema na realizacao da oficina de montagem de Terrario 
no dia 30/06/18, portanto 01 municfpio atendido. 

organizacao social de cultura 
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Meta 71.3 - Monitorar n° de visitantes virtuais 
No 2° trimestre de 2018, mais uma vez, ultrapassamos com grande margem a meta de 

visitantes virtuais. Considerando a soma de novas acessos nas contas do Facebook, lnstagrem, 
Youtube e visitantes (micas do site, chegamos a 93.390. Mesmo somando apenas o publico virtual 
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Workshop - "Greenlightfor Girls - Aroundthe world" - realizado em maio de 2018 

Meta 71.2 - N° de parcerias/ projetos/programas implantados para os diversos segmentos de 
publlco do Museu 

Atraves do Programa de Comunicacao e Desenvolvimento lnstitucional, o Nucleo de 
Cornunicacao lnstitucional do Museu Catavento auxilia os demais nucleos na elaboracao de 
prospectos e documentos para apresentacao da instituicao para parceiros. Assim nesse trimestre 
realizamos a atualizacao de prospecto relativo a captacao via lei de incentivo (Rouanet), 
fortalecemos parceria com a FAPESP, que nos envia periodicamente suas revistas para distribuicao 
aos visitantes e funcionarios do Museu, e firmamos ainda parceria com a COVESTRO e a ONG 
Greenlightfor Girls (G4G). 

Destacamos a parceria com a empresa COVESTRO {lider mundial na producao de 
polimeros) e com a ONG Greenlight for Girls (G4G), pois atraves dela o Museu Catavento 
apresentou a meninas entre 11 e 15 anos de idade o Workshop -"Greenlight for Girls- Aroundthe 
world, com o objetivo de estimula-las a ingressar em carreiras voltadas a tecnologia e as ciencias. 
A ONG G4G e uma orqanizacao internacional com foco educacional e voltado especificamente as 
carreiras femininas. Neste ano o projeto percorrer mais de 40 cidades em todos os continentes. 
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0% 4°Trim 
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2 2 100% 1°Trim 
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reformulacao de logomarca 3° Trim 0% 

e identidade visual 1---4-.-T-rim-----+---1-----4---0%'-'-.--1 
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rerormulacao/revisao de 

74 logomarca e identidade visual 74.1 
do Museu com previa 

aprovacao da SEC 
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Meta 73 - Proposta de reformutacao de slnalizacao interna e externa do Museu 
Elaboramos um piano, em caderno especffico, com as acoes para gradativamente 

uniformizar as sinalizacoes internas e externas do Museu. A nova proposta visa auxiliar na 
circulacao e localizacao dos visitantes no espaco, tornar o fluxo interno e, principalmente, externo 
um ambiente de maior protecao, mais dinarnico e organizado. E importante destacar que par se 
tratar de uma grande rnudanca esta reforrnulacao deve ocorrer de maneira gradual, a depender de 
verba especffica para sua realizacao. 

Meta 72.1 - N° de Acoes para reformulacao do site do Museu 
Constantemente atualizamos e procuramos melhorar o site do Museu Catavento, mas, 

entendendo que precisamos acompanhar as evolucoes tecnol6gicas nesta area, abrimos edital para 
contratacao de empresa que confeccione um nova site para a instituicao. Assim o nova site devera 
canter uma home page interativa com videos, fotos, banners, slides, notlcias, destaques, links para 
redes sociais, services e formas de acesso, trabalhe conosco, editais de compras, balances 
financeiros, conselho, estatuto, regimento, manuais, links para ouvidoria da Secretaria da Cultura, 
para o site da Secretaria (Icone), Portal da Transparencia e para o site do SISEM, entre outros. 

• lmpresso • Online • TV • Radio 

'\.._ lmpresso 
6% 

Online __ 

87% 

TV 

CATAVENTO NA MIDIA 
403 INSER(;OES I 4,4 AO DIA 

DE ABRIL A JUN HO 

Meta 71.4 - N° minimo de lnsercoes na midia 
Tivemos 403 insercoes espontaneas na midia, uma media de 4,4 ao dia. Atribuimos tal feito 

as atividades desenvolvidas pelo Nucleo Tecnico do Museu que busca sempre inovar, propondo 
eventos e instalacoes de grande interesse de nosso publico. No caso do 2° trimestre destacamos a 
proqrarnacao pensada para o periodo, alern da divulqacao par meio de release da exposicao 
Catavento no Shopping, inauquracao dos Paineis Solares, Campanha do Agasalho, atividades 
produzidas em datas comemorativas, entre outros. Alern disso, o trabalho desenvolvido com a 
Coordenadoria de Comunicacao e lmprensa da Secretaria da Cultura, que faz a interface com os 
veiculos de cornunicacao, tern permitido que nossas atividades sejam divulgadas com o mesmo 
entusiasmo que as criamos. 

das redes sociais ainda teriamos um percentual maior do que o provisionado devido a publicacao 
de acoes de grande interesse do publico coma a Semana Nacional de Museus, Virada Cultural, 
Exposicces Extra-Muros, Cam pan ha "E Dia de Museu", Work Shop Green light for Girls entre outros. 

or ganizacao social de cultura 
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A meta de recurses financeiros captados foi amplamente superada no trimestre principalmente pela 
parceria estabelecida atraves do ProAC para a realizacao do Espetaculo Teatral Vou Daqui Vou Pra 
la, Cada Coisa em Seu Lugar, promovido pela OAK Educacao e Meio Ambiente. 0 espetaculo 
ressalta lmportancia do combate a doencas coma a Dengue, Zika e Chicungunya, permitindo o 
acesso as informacees ao publico. As apresentacoes serao realizadas de julho/2018 a 
outubro/2018. 

Realizado %Realizado Realizado %Realizado 
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTAO Orcamento 2018 22 trimestre 22 trimestre acumulado 2018 

Anual 
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho 16326.404 33 3.854.021 99 23,6% 7.243.194,15 44,4% 
Receita de Reoasse Aorooriada 13.503.228,04 2.641.257,71 19,6% 5.184.449,32 38,4% 
Receita de Caot..do Aorooriada 2.623.176,29 1.139.032,36 43,4% 1.722.773,45 65,7% 
Captacao de Recursos Operacionais (bilheteria, cessao onerosa de espaco, loja, 1.268.724,80 500.755,00 39,5% 993.954,00 78,3% 
cafe doacoes, estacionamento, etc) 
Captacao de Recursos Jncentivados 953.974,99 - 0,0% - 0,0% 
Trabalho voluntar!o e Parcerias 400.476,50 638.277 36 159,4% 728.819 45 182,0% 
Total das Receitas Financeiras 200.000,00 73.731,92 369% 335.97138 1680% 
Receitas Financeiras 200.000 00 73.277,54 366% 153.529 95 76,8% 
Outras Receitas - 454,38 - 182.441,43 - 
Total de Receitas oara a realizaciio de metas condicionadas 6.645.000,00 - 0,0% - 0,0% 
Receitas oara realizaciio de metas condicionadas 6 .645.000 00 - 00% - 0,0% 

Receitas do Contrato de Gestao 

REALIZACAO ORCAMENTARIA DO 2° TRIMESTRE DE 2018 

Meta 74 - Proposta de reformulacao/revlsao de logomarca e identidade visual do Museu com 
previa aprovacao da SEC 

Desde a criacao do Museu Catavento o mesmo logotipo e utilizado tanto para o Museu 
quanto para Orqanizacao Social, por isso revisamos o logo existente e o tornamos especffico do 
Museu para fidelizacao da identidade visual e distincao em relacao ao logotipo da OS. A arte ja 
conhecida de nosso publico, visto que foi aplicada ha quase 10 anos, foi atualizada e conta com a 
insercao do subtftulo "Museu de Ciencias". Esta alteracao busca reafirmar nossa identidade como 
uma instituicao de ciencias, assim como todos as esforcos que vimos fazendo nesse sentido. Alern 
disso, o simbolo do catavento presente no logo foi modernizado com pequenos arredondamentos 
de bordas. Os pantones das cores tarnbern foram revistos com a ideia de criar uma linguagem 
menos infantil e ampliar a cornunlcacao com todos os publicos. Um novo logo sera criado para 
Orqanizacao Social. 

Para estabelecer um criteria central para o conceito do sistema de sinalizacao do Museu foi 
analisada a arquitetura do Palacio das Industrias e suas caracteristicas de acabamento, bem como 
das intervencoes ja executadas no edificio. 0 Palacio das Industrias, em sua tipologia ecletica, tern 
uma arquitetura de texturas rusticas. Desse modo, e possivel observar que as intervencoes 
ocorridas no edificio, desde o restauro de Lina Bo Sardi, nos anos 90, ate as ultimas adaptacoes 
executadas para abrigar o Museu Catavento, tern adotado partidos construtivos que correspondem 
a essa linguagem. Desse modo, para nosso novo sistema de sinalizacao iremos utilizar totens 
estruturados em requadros metalicos, com chapas ornamentais internas onde serao fixadas as 
placas de sinalizacao. Tais elementos irao compor com as demais estruturas rnetalicas ja utilizadas 
no Palacio. 

organlzacao social de cultura 
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As despesas do contrato de qestao referentes a Prestadores de Services, vem sendo 
executadas dentro do previsto para o ano de 2018. 
Com relacao as despesas com Auditoria, estas ocorrem nas fases de planejamento, pre-analise 
e final que ocorrem no 2° semestre do ano corrente, e janeiro do ano seguinte. 

Reallzado % Realizado 
Realizado 

% Realizado 
DESPESAS DO CONTRATO DE GEST.AO Orcamento 2018 

22 trimestre 22 trimestre acumulado 
2018 

Anual 
Prestadores de ser~s (Consultorias/ Assessorias/Pessoas Juridicas) - Area Meio - 2.216.772,81 - 438.697,22 19,8% - 902.492,23 40,7% 

Limoeza - 676.844,59 - 143.134 29 211% - 286.268 58 42,3% 
Vigilancia / portaria I seguranca - 546.259,28 - 112.816 77 20,7% - 240.017,00 43,9% 
Jurfdica - 63.699 33 - 13.230 00 20,8% - 27.432 00 43,1% 
Informatica -· - 3.471 67 - 705 72 20,3% - 1.411,44 40,7% 
Administrativa I RH - 289.781 73 - 54.539 19 18,8% - 111.013 38 38 3% 
Contabil - 82.313,14 - 19.500,00 23,7% - 39.000,00 47,4% 
Audi tori a - 80.352,00 - 27296 03% - 5.229 23 6,5% 
Outras Despesas (Bilheteria Sist. lntegrado Direito de Uso l - 474.05107 - 94.498,29 19,9% - 192.120 60 405% 

2) Prestadores de servlccs 

Como demonstrado acima, apesar de estarmos realizando acima do previsto a linha de Demais 
Funcionarios Area Fim, estamos realizando abaixo do previsto nas demais linhas. lsso se da pela 
qestao executiva e estrateqica que preserva a execucao do contrato de gestao e para 2018 esta, 
apesar do alto custo preservar as Areas Fins para realizacao quantitativa e qualitativa das metas 
propostas no Plano de Trabalho. 

Realizado %Realizado Realizado 
%Realizado OESPESAS DO CONTRATO DE GEST.AO orcamento 2018 

22 trimestre 22 trimestre acumulado 2018 
Anual 

Recursos Humanos - Salarios, encargos e beneficios - 6.958.313,97 - 1.675.597 ,55 24,1% - 3.363.096,48 48,3% 
Diretoria - 1.041.671,16 - 86.360,30 8,3% - 171.353,12 16,4% 
Area Meio I - 250.000,00 - 0,0% - 0,0% 
Area Fim - 791.671,16 - 86.360,30 10,9% - 171.353,12 21,6% 
Demais Funcionarios - 4.054.285,00 - 1.170.530,52 28,9% - 2.355.485,62 58,1% 
Area Meio " - 1.993.477,00 - 339A23,63 17,0% - 730.085,82 36,6% 
Area Fim - 2.060.808,00 - 831.106,89 40,3% - 1.625.399,80 78,9% 
Esta2iarios - 1.862.357,81 - 418.706,73 22,5% - 836.257,74 44,9% 
Area Fim '. - 1.862 .35 7 ,81 - 418.706,73 22,5% - 836.257,74 44,9% 

' 

1) Recursos Humanos 

Despesas do Contrato de Gestao 

A superacao da meta tarnbern e resultado do novo valor de ingresso, que foi ajustado em 
fevereiro/2018 de R$ 6,00 para R$ 10,00. 

organizacao social de cultura 
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As despesas do contrato de qestao referentes ao Programa de Edificacoes, vem sendo 
executada abaixo do previsto para o ano de 2018. 
Como podemos verificar acima, a rubrica de Sistema de Monitoramento de Seguranc;a e AVCB 
esta se realizando acima do previsto, porern sem prejuizo ao orcarnento total previsto para este 
programa. No 2° trimestre as principais despesas desta rubrica tratam-se de: Services tecnicos 
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Realizado %Realizado 
Realizado 

% Realizado 
DESPESA5 DO CONTRATO DE GESTAO Orcamento 2018 22 trimestre 22 trimestre acumulado 

2018 
Anual 

Programa de Edificatoes: Conservacao, Manuten,;ao e Seguranca - 925.11183 - 121.022 29 13,1% - 258.903,63 28,0% 
conservacao e manutencao de edlficacoes (reparos, pinturas, limpeza de caixa - 726.778,50 - 83.025,77 11,4% - 196.584,60 27,0% 
de azua Ii moeza de ca I has etc.) 
Sistema de Monitoramento de Seguranca e AVCB - 46.666 66 - 28.602 74 61,3% - 42.660 85 914% 
Seguros (predial lncendlo, etc.) - 46.666,67 - 7.951,78 170% - 15.816,18 33,9% 
Outras Desoesas (lnvestimentos) - 105.000,00 - 1.442,00 14% - 3.842,00 3,7% 

4) Programa de Edifica~oes: conservacao, Manuten~ao e Seguran~a 

As despesas do contrato de gestao referentes a Custos Administrativos, lnstitucionais e 
Governanca, vem sendo executadas dentro do previsto para o anode 2018 para grande maioria 
de suas rubricas. 
Com relacao a rubrica de Despesas Tributarias e Financeiras esta foi prevista abaixo do 
realizado pois, devido ao novo cenario financeiro para o novo contrato, nao sabiamos como 
iriam se estabelecer o fluxo de caixa ea manutencao das aplicacoes financeiras. Mesmo assim, 
dentro deste grupo ha previsoes que estao acima do que se realizarao em 2018, o que faz que 
entre linhas estejamos cumprindo corretamente a execucao do previsto. 
Todas as rubricas serao redimensionadas para a execucao de 2019. 
Quanto a rubrica de provisoes judiciais, que eleva a realizacao do grupo de Outras Despesas, 
vale lembrar que se trata de alern do pagamento de processos, custas judiciais e services de 
perfcia, nesta rubrica tarnbern esta registrado a atualizacao das continqencias trabalhistas. No 
2° Trimestre houve desembolso monetario real de R$ 1.875,99 referente a dep6sito judicial pago 
em maio/2018. 

Realizado %Realizado Realizado 
% Realizado 

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTAO orcamento 2018 
22 trimestre 22 trimestre acumulado 

2018 
Anual 

Custos Administrativos lnstitucionais e Governanca - 1.830.333 52 - 492.515 88 269% - 875.194 48 47,8% 
Utilidades oublicas - 1.026.917,76 - 207.094,01 20 2% - 413.438,56 40,3% 
Aaua - 379.302 53 - 89.222,65 23,5% - 175.207 25 46,2% 
Ener11:ia Eletrica - 477.330,25 - 85.624 95 17 9% - 178.281,25 373% 
Internet - 77.619 33 - 15.936,27 20,5% - 31.872,54 41,1% 
Telefonia \ - 92.665,65 - 16.310,14 17,6% - 28.077,52 30,3% 
Uniformes e EPls - 31.965 75 - 6.370 85 19,9% - 7.053 SS 221% 
Vlaaens e Estadias - 7.282,46 - 68,80 0,9% - 4.755 50 65,3% 
Material de consume escrit6rio e limoeza - 360.473 79 - 68.670,64 19,1% - 142.400,11 39,5% 
Despesas tributarias efinanceiras - 29.166,67 - 30.007,46 102,9% - 50.068,75 171,7% 
Desoesas diversas (correio, xerox, motobov, etc.) - 208.038,93 - 42.112,53 20,2% - 85538,20 41,1% 
Treinamento de Funclonarios - 5.833,33 - 0,0% - 0,0% 
Outras Desoesas - 100.654,83 - 138.191,59 137,3% - 171.939 81 170,8% 
tocacao de Veiculos - 90.654,83 - 19.007,69 210% - 36.393,45 40,1% 
I nvesti mentos - 10.000 00 - 8.789 33 87,9% - 19.283 27 192 8% 
Provisoes Judiciais ' - - 110.394,57 - - 116.263,09 - 
Plano Museol611:ico 

~ 
'· 30.000,00 0,0% 0,0% - - - 

Planeiamento Estratezlco - 30.000,00 - 00% - 00% 

3) Custos Administrativos, lnstitucionais e Governanca 
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As despesas do contrato de qestao referentes a Cornunicacao e lmprensa, vem sendo 
executadas dentro do previsto para o ano de 2018. A rubrica de Site, esta se realizando abaixo 
do orcarnento pois as melhorias a serem efetuadas no site do Museu Catavento ainda estao em 
fase de desenvolvimento, podendo ou nao serem realizadas em 2018. 

Realizado % Reallzado 
Realizado 

% Realizado 
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTAO Or~mento 2018 2R trimestre 2R trimestre acumulado 2018 

Anual 
Comunicacao e lmprensa ./ - 363.876 36 - 25.595,25 7 0% - 90.93195 25 0% 
Site 

~ - 157.560 69 - 3.263,25 21% - S.118,75 3,2% 
Projetos Graficos e Materiais de comunlcacao - - 145.649,00 - 22.332,00 15 3% - 50.03240 34,4% 
Assessoria de impresa e Publicidade , - 60.666,67 - 0,0% - 35.780,80 59,0% 

6) comunlcacao e lmprensa 
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As despesas do contrato de qestao referentes aos Programas de Trabalho Area Fim, vem sendo 
executadas dentro do previsto para o ano de 2018 .. 0 program a de Exposicoes e Proqrarnacao 
Cultural, esta se realizando abaixo do orcarnento previsto sem prejuizo a realizacao das metas 
pactuadas no programa de trabalho. Esta economia e possivel qracas aos trabalhos 
desenvolvidos internamente pela equipe responsavel e se faz necessaria diante da situacao 
financeira enfrentada pelo contrato de qestao para o ano de 2018. 

Realizado % Realizado 
Realizado 

% Realizado 
DESPESAS DO CONTRATO DE GESTAO Orcamento 2018 22 trimestre 22 trimestre 

acumulado 
2018 

Anual 
Programas de Trabalho da Area Fim - 2.096.519 34 - 130.434,73 6,2% - 357.884,32 17,1% 
Prouama de Acervo: Documentacao Conservaciio e Pesauisa - 43.694 76 - 1.635,90 3,7% - 9.395,66 21,5% 
Program a de Exoosicoes e Pro2ramadin Cultural - 1.043.694,75 - 6.766,75 0,6% - 106.079,19 10,2% 
Programa Educativo - 949.129,83 - 122.032,08 12,9% - 242.409,47 25,5% 
Programa de lntegracao ao SISEM-SP - 60.000,00 - 0,0% - 0,0% 

5) Programas de Trabalho Area Fim 

para renovacao do AVCB; Manutencao do Sistema de Alarme; equipamento de prevencao 
contra incendio, que sao itens fundamentais para salvaguarda do Museu como um todo e dos 
nossos visitantes. 

organizacao social de cultura 
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DM. FINANCEIRO 

DANIELL 

AN ALI ST 

~~~ 
PATR[CIA RODRIG~ 

COORDENADORA FINANCEIRA 

u~tfl~ 
c~~vo 

As metas constantes no Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestao n° 02/2017, foram 
cumpridas, sendo todas executadas dentro da previsao orcarnentaria para o exercicio, conforme 
demonstrado acima. 

A Orqanizacao Social Catavento Cultural e Educacional para reafirmar o sucesso da sua qestao 
desde o inicio da vigencia dos Contratos de Gestao ate agora firmados, principalmente agora no 
inicio do CG 02/2017, tern coma compromisso a busca para a realizacao integral de todas as acoes 
previstas, bem coma tern envidado esforcos para a realizacao de metas condicionadas e, 
especialmente, manter a atratividade sabre os conteudos do Museu e, consequentemente nosso 
sucesso de visitacao. 

CONCLUS.AO 

organiz acao social de cultura 

)#Catavento 
i7 ,~ cultural e educacional 
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