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APRESENTACAO 
O relat6rio a seguir detalhara as acoes do Museu Catavento, Museu de ciencias da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de Sao Paulo, no ano de 2018 e mais 
detalhadamente do 4° trimestre. O Museu e administrado pela Orqanizacao Social Catavento 
Cultural e Educacional por meio do Contrato de Gestao n° 02/2017. Novamente o Museu Catavento 
foi o Museu mais visitado do ano, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com 632 mil 
visitantes. Cada vez mais o publico espontaneo tern aumentado, mas destacamos a eficiente 
atuacao do setor de Visitacao no contato direto com escolas e instituicoes. As exposlcoes 
permanentes, proqrarnacao cultural instigante e novidades implementadas fazem com o que o 
Museu tenha o sucesso de publico apresentado. Durante todo o ano contamos com parcerias que 
permitiram maior dinamismo e inovacoes nas atividades realizadas, alern de gerar captacao extra 
para operacao do Museu. A96es como o "Catavento no Shopping" e exposicoes no metro se 
consolidaram e proporcionaram maior visibilidade da instituicao e varias outras iniciativas estao em 
processo de formatacao para os pr6ximos anos. 

No 4° trimestre a equipe do Museu se empenhou para a realizacao das metas de todos os 
programas, alern de promover o born atendimento do visitante. As acoes do Programa de Gestao 
Executiva, Transparencia e Governanca compreendem a inteqracao dos demais programas e, de 
maneira mais pontual, as acoes da equipe do financeiro, do Programa de Cornunicacao e 
Desenvolvimento lnstitucional (captacao/mobllizacao de recursos, cornunicacao e eventos}, alern 
da area patrimonial que se encarrega de garantir a acessibilidade no Museu, medidas de sequranca 
e prevencao de incendio, combate a pragas, readequacao das instalacoes, seguros, 
sustentabilidade ambiental, acompanhamento da execucao dos services de rnanutencao e gestao 
dos gastos de utilidade publica. Na captacao/mobilizacao de recursos, destacamos a mostra 
"Catavento no Shopping", o atendimento de mais de 80 mil pessoas, captacao de R$ 64.200,00 no 
ano e grande retorno de insercoes nas mais diversas mfdias, alern de publlcacao de anuncios e 
outdoors (nas cidades permitidas}, sem custo algum para o Museu; realizacao de exposicoes nas 
estacoes de metro Santo Amaro e Paulista atraves de parceria com a concessionaria das linhas 5 
e 7 que trouxe grande divulqacao do Museu; doacao de instalacao Paineis Solares e de 
equipamentos de som e luz para o audit6rio do Museu, entre outros. 

Ja das acoes do Programa de Comunicacao e Desenvolvimento lnstitucional destacamos 
importante parceria, juntamente com o Programa de Proqrarnacao Cultural e Exposicoes, com a 
Globosat na realizacao da acao especial para o dia das criancas. A parceria, alem de atividade para 
o publico visitante, proporcionou a contratacao pela empresa de 1 O onibus e lanche para que alunos 
de escolas publicas visitem o Museu em 2019. 

Todas as acoes realizadas pelo Museu foram divulgadas na midia, redes sociais, site e 
plataformas digitais. Neste trimestre o Museu Catavento teve um total de 575 insercoes na midia, 
uma media de 6,4 ao dia, nurnero que demonstra o resultado da divulgagao de acoes como 
proqrarnacao especial para o Dia das Criancas, Semana Nacional de Ciencia e Tecnologia, 
Exposicao ltinerante "Museu Catavento - a ciencia mais perto de voce" com mostra sobre o Museu 
em diversas cidades, alern das acoes no shopping. 0 resultado nas redes sociais tarnbern foi 
positivo, visto que mais de 90 mil pessoas curtiram, passaram a seguir ou se envolveram nas acoes 
publicadas nas paqinas do Museu Catavento. 

No 4 ° trimestre a equipe do Programa de Acervo se mobilizou para realizacao do projeto de 
pesquisa intitulado "Visita Hist6rica ao Palacio das Industrias: Desafios, cornunicacao e rnediacao" 
e, como parte deste projeto, realizou pesquisas sabre 10 pecas do seu acervo; desenvolveu o Plano 
de Conservacao dos Acervos do Museu Catavento com o objetivo de definir pararnetros para a 
conservacao preventiva; submeteu o projeto "lnclusao e acessibilidade na exposicao Biomas do 
Brasil", para participacao do edital do IBRAM n° 01/DDFEM referente a modernizacao de museus, 
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projeto que foi contemplado e recebeu o prernio no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, par 
fim, desenvolveu ferramentas para promover a melhoria contfnua dos processos do programa. 

O Programa de Exposlcoes e Proqrarnacao Cultural elaborou uma proqrarnacao para o 4° 
trimestre que contou com atividades coma uma instalacao sabre o Sfncrotron, que traz para o 
publico inforrnacoes sabre o acelerador de partfculas brasileiro; proqrarnacao ternatica: Dia das 
Criancas, Semana Nacional de Ciencia e Tecnologia e evento especial sabre os Direitos Humanos; 
foram realizados Serninarios Formativos, palestras e cursos com a realizacao da SPTW 2018 - Tech 
Kids; proposta com apresentacao de painel para o encontro anual do Comite Internacional para 
Museus de Ciencias e Tecnologia - 0 CIMUSET - lcoM, que em 2018 aconteceu em Ottawa, 
Canada; Mostra Catavento no Shopping Parque D. Pedro em Campinas; acoes para reforrnulacao 
da exposicao de longa duracao "Educacao para resultado", sala localizada no piso superior do 
Museu; Exposfcao ltinerante "Museu Catavento - a ciencia mais perto de voce" com mostra sabre 
o Museu; destacamos ainda a realizacao da Virada lnclusiva e Cicio de palestras DETRAN - Grupo 
Bern-Te-Vi. 

O Programa Educativo do Museu Catavento promoveu atividades de formacao, forrnatacao 
de parcerias, visitas educativas, treinamentos, estaqios tecnicos, alern de elaboracao de material 
educativo para as atividades e exposicoes. 0 trimestre foi marcado par importantes iniciativas coma: 
realizacao do roteiro Percepc6es elaborado para a Virada lnclusiva 2018 coma algumas das acoes 
desenvolvidas para publico especffico - pessoas com dericiencia, idoso, refugiados e em situacao 
de vulnerabilidade social; o programa Catavento em Familia atendeu 852 visitantes, sendo 622 
dentro do projeto "Aniversario no Museu", que oferece monitoria especffica para a familia e isenta o 
ingresso do aniversariante e dos seus convidados; o Nucleo Catavento Acessfvel ofereceu um 
treinamento para monitores de agencias de turismo; programa Nossa Museu promoveu a inteqracao 
dos funcionarios com as equipes terceirizadas na sala de realidade virtual Dinos do Brasil; foi 
elaborado material educative "Par Dentro do Catavento", com edicao especial sabre a hist6ria de 
amizade de dais alunos de Braqanca Paulista; a partir da parceria firmada com o SESC Pq. dam 
Pedro II foram atendidos 781 alunos provenientes de escolas localizadas na periferia, ou que par 
questoes financeiras nao conseguiriam financiar sua vinda ao Catavento; foi realizada a forrnacao 
dos colaboradores do Nucleo Tecnico com a palestra/bate papa: "Gambiarras, fabricacao digital ea 
reducao das desigualdades na producao de ciencia e tecnologias" com Filipe Oliveira (Conector 
Ciencia), alern da realizacao em estaqto tecnico em arquitetura para colaboracao no levantamento 
de dados historloqrafico e imaqeticos, assim coma na producao de material grafico sabre o 
urbanismo ea arquitetura da cidade Sao Paulo. No trimestre atendemos 138.526 visitantes, destes, 
56.481 foram recebidos em visitas educativas oferecidas a estudantes de escolas publicas. 

O Programa de Apoio ao SISEM permite que o Museu Catavento possa levar seu 
conhecimento e experiencia para outros espacos. Neste trimestre destacamos a realizacao de 
varias acoes como: exposicao itinerante "Museu Catavento - a ciencia mais perto de voce", projeto 
da Secretaria da Cultura do Estado de Sao Paulo desenvolvido pela Catavento Cultural e 
Educacional; mini curso "Do nascimento a perrnanencia - estudo sabre acervos antropol6gicos em 
museus" com foco em profissionais ligados a museus e centros culturais de diferentes areas; 
encontro com o Institute de Estudos Avancados da USP, representado pelo Professor Dr. Walter 
Neves, para tratar de parceria a ser realizada para o desenvolvimento de futura ltinerancia sabre a 
ternatica "Evolucao"; estaqio tecnico com estudantes de biologia alocados no Borboletario de 
Diadema que passaram pelas instalacoes "Dinos do Brasil" e "Do Macaco ao homem", alern de 
palestra com a historiadora Camila Aderaldo, do Museu do Futebol, trazendo para a discussao o 
Centro de Referencia em museus. 

Todas as acoes desenvolvidas pelo Museu Catavento visam o born atendimento de seu 
publico. Nas paqinas seguintes detalhamos as atividades desenvolvidas par cada Programa. 
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CIVI 

(•) Em 2017 a Catavento bi g~tora dos contratos 07/2012 e 02/2017 

r"')Somat6ria:publicovisibnl:•.publkode.-Sextraimurosepublkx,cle~clo51SEM 

r-,201&: NI• e-.,m:ips rw:•liadas:•~ n~ u.1. 22.1. 31,L 70.~ 64,1. N! de ewnt.os r11alizados: ~ n~ 26.1 • 30.1, Publico Edumtivo:: aslo49.J.. Public:o \41sit...te: 9'10 38.1• 
PublicoTatal:~ n~ 38.1, 64.1, 65.1,67.169.1,31.1, 70.1• 57.1. 

PRINCl'AIS REstll TADOS FINALisncOS • 2018161 2016 2011• 2011 
Aclo/Dubllco/etc"" REAUZADO REAUZADO PREVISTO REAUZADO 

NI de exposlcdes realizadas 9 6 10 15 
Ni de eventos realizados 11 5 12 12 
Publlco Educative 188.375 168.162 150.000 183.661 
PUbllco Visit.I nte 579.714 560.687 450.000 632.486 
PUbllco Total .. 651.182 632.547 452.794 740.423 

M.si.erc,-o lndlc•desatlslefilo deJk}bllco Hpontlneo. 15% (Afilo 8.1-Forte.Rtlat61'10das nronn~OHColtladttno Tottm BttrOrko)• Clo pfllblco Htolu. 11,3,r. (A;lo 522-Fonte.R....Orkl 
A.nallOco ell PMQU111de Perftl • S..ttaf.;lo di Plltllco &colar(Modllo SEC),m~ll tnlrt o ntveld• s.-tsfei;lo d11luno1 I prof1nor'H), 

EFICA.CIA E EFETNIDADE 2018 FONTI: ~UGIEW 
N2 de mensurat;Bes de at;Bes pactuadas prevlstas 83 Plano de Trabalho • SMAC 
N9 de mens. de at;Oes pactuadas Jatanlmi::ott cumprldas (>=100%) 80 Plano deTrabalho • SMAC 
N2 de mensurat;3es de at;3es condlclonadas 18 Plano deTrabalho. SMAC 
Ni de mens. de a~oes condlclonadas lntegralmente cumprldas (>=100%) 2 Plano deTrabalho • SMAC 
lndice de satisfa~ao do publico/aluno(5) 88,15%0 Plano de Trabalho • SMAC 

CONFORMIDM>E 2018 FON'IE O~UGEClJ 
orcamento previsto para RH {RS) 8.671.713,97 Plano Or~amentarlo • SMAC 
Total despendldo com RH (R$) 6.697 .678,51 Plano Or~amentarlo ·SMAC 
Or~amento previsto para easto com dlretorla (R$) 1.041.671,16 Plano Ort;amentario-SMAC 

Total despendido com diretorla (R$) 390.877,36 Plano Or~ament.irlo-SMAC 
Numero de empregados CLT (em 31/12/2018) 77 Rel at6rl o SI ntetl co de RH 
NUmero de demi ssOes em 2018 131 Relat6rlo5intetlco de RH 

Total despendldo com rescisoes em 2018 (R$) 173.605,29 lnformado pela OS 
Percentual Ii mite para aastos de RH sabre o total anual de despesas (2) 51% CG /ultimo TA 
Percentual llmite para 1astos de Diretorla sabre o total anual de despesas (3) 7% CG/ultimo TA 

QUADRO RESUMO PARA RELAT6RIO/PAREaR AN UAL - 2018 

TA vi ente: 31 CG:02/2017 
OS: CATAVENTO Objeto: Museu Catavento 

GOVERNO DO EST ADO DE SAO PAULO 
SECRETARIA DA CULTURA • 

QUADRO RESUMO 
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86% 108% 1°Trim =ou > 80% 
2°Trim =OU> 80% 
3°Trim -OU> 80% 
4°Trim =ou>80% 

META O ANUAL 1 1 100 Yo 

0% 4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

O Yo 1 Trim 

META 10 2' 2'0"' 
ANUAL " " '" 

Pesquisa de satistacao de 
publico geral realizada a 

8 partir de totem eletr6nico e 8.1 
enviar relat6rio conforme 

orientacoes da SEC (Eixo 5) 

7.1 Meta-Produto N° de cornites 7 Camile de Patronos 

6 N° de projetos 
inscritos 6.1 Meta-Produto Projetos em Leis de 

Incentive 

5 N° de parcerias 3° Trim 3 7 233% 
firmadas i---4.~T~n~·m--1-----=-2----+-----6----+-3-0-0°-Yo-i Meta-Produto 5.1 Parcerias 

2° Trim 2 6 300% 
1°Trim 3 4 133% 

2° Trim R$ 237.865 R$ 1.114.693 469% 
1° Trim R$ 237.865 R$ 522.577 220% 

META O ANUAL 2 2 100 Yo 

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

META 
O 

ANUAL 1 0 0 '0 

0% 0 4°Trim 

0% 3°Trim 

0% 2°Trim 

0% 1°Trim 

META O ANUAL 1 1 100 Yo 

100".4 4°Trim 

0% 3°Trim 

0% 2°Trim 

0% 1°Trim 

META O AN UAL RS 951 458 RS 4 250 643 447 y, 

12% do repasse 1---3_0 T_r_im_-+-...,,RR~$$ 23_7_.8_6_5--+-R-'-$'-- 1_. 1_4-'-8-'-. 7_1-'-0-1-4'""8-'-3°'-'Yo'- 
anual de 2018 4°Trim 237.865 R$ 1.464.663 616% 

Meta- 
Resultado 4.1 Recurses financeiros 

captados (Eixo 3) 

Planejamento Estrateqico 
elaborado I atualizado de Planejamento 

acordo com as diretrizes da Estrategico e/ou 
SEC e gerenciar a 1.1 Meta-Produto Plano 

estruturacao dos demais Museol6gico 
documentos norteadores entregues 

(Eixo 1 e 5) 

Plano Museol6gico 
elaborado I atualizado de Planejamento 

acordo com as diretrizes da Estrateqico e/ou 
2 SEC e gerenciar a 2.1 Meta-Produto Plano 

estruturacao dos demais Museol6gico 
documentos norteadores entregues 

(Eixo 1 e 5) 

Plano de Mobilizacao de Plano de 
Mobilizacao de 3 Recurses elaborado e 3.1 Meta-Produto Recurses implantado (Eixo 3) entregue 

Meta- 
Resultado 
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N° P A<;.t oeds N° MAtnbuto ~a Mensura<;.ao Penodo Previsto Realizado ICM% 
ac ua as ensuracao 

PROGRAMA DE GESTA.O 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. A seguir apresentamos o cumprimento das metas para o 4° trimestre: 
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Meta 2.1 - Plano Museol6gico elaborado I atualizado de acordo com as diretrizes da SEC e 
gerenciar a estruturacao dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5) 

Foi estabelecido um prazo maior para sua realizacao coma um acordo entre a instltuicao e 
a UPPM, numa reuniao realizada no dia 26/07/18 na sede da Secretaria. Nesta reuniao foi 
apresentado o diagn6stico e a metodologia que esta sendo utilizada pela muse61oga Paula para a 
sua elaboracao. Ap6s alguns apontamentos de ambas as partes, foi decidido que para uma melhor 
elaboracao do mesmo, haveria necessidade de prorroqacao na entrega do Plano, sendo acordada 
para ate o mes de julho de 2019. 

6 

Meta 1.1 - Planejamento Estrategico elaborado I atualizado de acordo com as diretrizes da 
SEC e gerenciar a estruturacao dos demais documentos norteadores (Eixo 1 e 5) 

Foi concluido no 4° trimestre o Planejamento Estrateqico, sendo que a elaboracao deste 
documento teve coma objetivo um exercfcio de reftexao con junta com os gestores das varias areas 
funcionais, que vao assegurar a sua implernentacao, o que leva a que, por um lado, se sintam mais 
comprometidos e incentivados a alcancar as metas acordadas e por outro, que haja uma maior 
sintonia e articulacao das varias atividades a assegurar pelo Museu Catavento. Para alem de se 
constituir coma um instrumento chave na avaliacao da atividade, dado que o seu enfoque privilegia 
as dirnensoes estrateqicas da atuacao da instituicao, este documento tern coma designio gerar 
consensos e agregar os esforcos de todos para uma melhor qestao. Os objetivos para a construcao 
deste piano projetam-se envolvendo a instituicao coma um todo, considerando os recursos 
disponiveis e coma serao empregados, as capacidades existentes e as potencialidades a 
desenvolver, procurando um efeito colaborativo de todas essas medidas. 

META 
O ANUAL 1 0 OY., 

4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 0 2°Trim 

1°Trim 0% 

N° de 
Assesorias 

Assessoria Tecnica para 
15 tmptantacao do Centro de 15.1 Meta-Produto 

Referencia 

Atnbuto da _ 
N' Acoes Condicionadas N' MensuraGao MensuraGao Penodo Previsto Rcal,zaclo ICM';, 

META I 
ANUAL 1 1 100' · 

N° de Pianos de 3° Trim 0% 
Trabalho 1---4-•-Tn-.m--+--------+--------1-1-'oo-'-%'---I 14.1 Meta-Produto 

1 Tnm OVo 

META 
AN UAL 1 1 100'' 

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

META 
ANUAL 1 1 100'," 

4°Trim 
0% 3°Trim 

100% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META 
O ANUAL 4 7 175 Y, 

100% 4°Trim 
200% 2 3°Trim 
300% 3 2" Trim 

14 

100% 1°Trim 
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Pianos de A¢es Extra 
Muros 

N° de Curses de 
Curses de capacitacao e capacitacao e 

10 qualificacao para as equipes 10.1 Meta-Produto qualiticacao 
de suporte para as equipes 

de suporte 

N° de Manuais 
de acolhimento 

Manual de acolhimento e e acessibilidade 
11 acessibilidade atitudinal 11.1 Meta-Produto atitudinal para a 

para a equipe da insntuicao equipe da 
instituicao 
entre ue 

lnstitui¢es mapeadas para Meta- 13 Desenvolvimento de acees 13.1 Resultado N° de acoes 
junto ao entorno 
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Meta 14.1 - Pianos de Acoes Extra Muros 
Neste trimestre foi concluido no o Plano de A96es Extra Muros, que dentro da perspectiva 

de expansao da experiencia museal, considera as exposicoes itinerantes, palestras, cursos e 
workshops e oficinas uma forma de comunicar a Cultura e a Ciencia ampliando seu publico e 
atingindo outras regi6es. 

Meta 10.1 - Cursos de capacitacao e quallficacao para as equipes de suporte 
Realizacao do curso "Contabilidade aplicada ao Terceiro Setor", curso necessario para 

agregar maior conhecimento ao trabalho do Oepartamento Contabil, visto que as funcionarias 
passarao por atualizacao sobre as normas contabeis aplicadas especificamente nas Orqanizacoes 
Socia is. 

Meta 6.1 - Projetos em Leis de Incentive 
Meta cumprida, devido a contemplacao no Chamamento Publico" do Ministerio da 

Cultura/lBRAM, prerniacao relativa ao tema "Modernizacao de Museus" no valor de R$ 100.000,00. 

Meta 5.1 - Parcerias 
Houve uma superacao do percentual da meta, devido realizacao de parcerias com 

empresas para realizacao de atividades recreativas, exposicoes itinerantes, extramuros e exposicao 
ternporaria. Alern da doacao de produtos para realizacao de oficina. 

Meta 4.1 - Recurses financeiros captados 
A meta de recursos financeiros captados, foi amplamente superada neste trimestre e no ano 

de 2018 devido ao grande sucesso da proqrarnacao do Catavento ao longo do ano, onde atingimos 
neste trimestre um publico de 162.610 e no anode 2018, 740.423 (Publico Geral). 

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

A ampla superacao da meta prevista qracas ao trabalho arduo efetuado pela nossa equipe 
de captacao, que conseguiu em 2018 parcerias importantes como: OAK Educacao e Meio Ambiente 
L TOA que apresentou a peca teatral "Vou Oaqui Vou Pra la, Cada Coisa em Seu Lugar" para nossa 
proqrarnacao, a Cuattre Producoes e Eventos L TOA-EPP que trouxe a Exposicao "Aquapaisagismo 
- A arte oculta em um hobby", entre outras. E claro que tarnbern reafirmou nosso relacionamento 
com parceiros como a Mapfre, Modulart e Bayer. 

Meta 3.1 - Plano de Mobilizacao de Recurses elaborado e implantado (Eixo 3) 
Resultado da implantacao do Plano de Mobilizacao de Recursos (entregue no 2° trimestre), 

tivemos no trimestre o recebimento da segunda parcela no valor de R$ 530.000,00 relativo a parceria 
firmada com a Tetra Pak, via Projeto de Manutencao Geraldo Museu, aprovado em Lei Rouanet. 

organizacao social de cultura 

1.-catavento 
~ ~ cul ura e educacional 
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META ANUAL 1 1 100% 

0% 4°Trim 

17.2 0% 3°Trim Meta- 
Resultado 

100% 2°Trim 
17 0% 1°Trim Plano de Gestao de 

Conservacao lntegrado 
Quantidade de 

procedimentos tecnicos 
relacionados a Gestao de 
Acervo, desenvolvidos e 
implantados no ano (ex: 

Procedimento de 
acondicionamento e 

diagn6stico de conservacao) 

META ANUAL 1 1 100% 

Plano de Gestao de Acervo 
17.1 Meta-Produto entregue e aprovado pela 

UPPM 

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

META ANUAL 20 20 100% 
100% 10 10 4°Trim 

16.2 100% 10 10 3°Trim Meta- 
Resultado 

N° de pecas dos acervos 
pesquisadas 

0% 2°Trim 
1°Trim 0% 16 

META ANUAL 2 2 100% 
Pesquisa e 

disponibinzacao dos 
acervos da instltuicao no 

site 

100% 4°Trim 
100% 16.1 Meta-Produto 3°Trim Projetos de pesquisa 

realizados com o acervo 

0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

Acoes Atnbuto cla 
P t d 

N" M Mensuracao Pcriodo Provisto Reallzaclo ICM% N° ac ua as ensuracao 

Visita da UPPM - Vistoria da Reserva Tecnlca e Acervo 

O Programa de Acervo do Museu Catavento, nucleo responsavel pela gestao dos acervos 
e pelo Centro de Referencia da instituicao, tern coma objetivo estimular de forma estrateqica a 
pesquisa e o cuidado com o acervo da instituicao. 

Ao longo de 2018, diversas acoes e reunioes foram realizadas com o objetivo de fazer 
crescer esse nucleo, que hoje conta com a estrutura de uma equipe pr6pria e preparada para o 
cumprimento das metas do piano de trabalho. 

No 4° trimestre a equipe foi fortificada com a inclusao de uma analista de docurnentacao e 
acervo, que com o apoio e orientacao da muse61oga da instituicao, ira coordenar o Programa de 
Acervo e o Centro de Referencia. Ambas estao trabalhando junta com o arquiteto da instituicao, 
com a finalidade de ampliar, salvaguardar e divulgar o saber institucional e cientifico vinculado ao 
Museu Catavento e seus acervos. 

Ainda no 4° trimestre, o nucleo recebeu a visita da coordenadora da Unidade de 
Preservacao do Patrim6nio Museol6gico, Regina Ponte, em companhia de Tayna Rios, assessora 
tecnica de coordenacao e responsavel pelo Cornite de Politica de Acervo. O encontro teve coma 
objetivo a vistoria da Reserva Tecnica da instituicao, bem coma uma conversa sabre o 
Desenvolvimento do Centro de Referencia e seu processo de instalacao. 

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVACAO, DOCUMENTACAO E PESQUISA 

organ lzacao socia I de cul tu ra 

lACatavento 
~ ~ cultural e educacional 
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Meta 16.2 - N° de pecas dos acervos pesquisadas 
A equipe do educative do Museu Catavento, em conjunto com o Programa de Acervo, 

realizou durante o 4° trimestre pesquisa sabre 10 pecas do seu acervo. Os objetos que foram 
pesquisados fazem parte do projeto de pesquisa "Visita Hist6rica ao Palacio das Industrias: 
Desafios, cornunicacao e rnediacao", que consiste na construcao de pararnetros que visam 
aumentar o potencial de cornunicacao do Palacio das Industrias enquanto objeto hist6rico a ser 
comunicado para com o nosso publico. 

24 

Meta 16.1 - Projetos de pesquisa realizados com o acervo 
O Programa de Acervo realizou no 4° trimestre de 2018 o projeto de pesquisa intitulado 

pesquisa "Visita Hist6rica ao Palacio das Industrias: Desafios, cornunlcacao e rnediacao". 0 projeto 
tern coma objetivo identificar os pontos chaves no processo de troca entre os mediadores da Visita 
Hist6rica e os participantes da mediacao. 

Curses de Capacitacao 
para Profissionais de 

Acervos Tecnol6gicos, 
Bio16gicos e Cientfficos 

META ANUAL 1 1 100% 
0% 4°Trim 

3°Trim 
100% 2°Trim 
0% N° de curses 

0% 

24.1 

23 

Acoes Atnbuto da _ N° C d d N' M Mensura<;ao Penodo Previsto Realozaclo ICM% on icrona as cnsuracao 
1°Trim 

META ANUAL 2 2 100% 

N° de ferramentas de gestao ,___2_• T_n_·m _ ___,,__ -+------+-0_%___. 
de acervos desenvolvidos I 3° Trim 0% 

implantados 4° Trim 2 2 100% 
23.1 Meta-Produto 

Padroes minimos de 
gestao da informacao e 
gestao fisica do acervo 
do Museu Catavento - 

Espa~o Cultural de 
Ciencia 

META ANUAL 1 1 100% 

0% 
0% 

Plano de Centro de 
Referencia entregue e 
aprovado pela UPPM 

0% 

21.1 Meta-Produto 

Plano de Criacao de um 
Centro de Referencia 

sobre Ciencias e 
experimentos pertinentes 
as areas de pesquisa do 

Museu Catavento 

21 
100% 

META ANUAL 1 1 100°'0 

META ANUAL 1 1 100% 
0% 

0% 
100% Politica de acervo entregue 

aUPPM 

Criterios e procedimentos 1---+-----+-----------1 
estabelecidos e adotados 

com base em normas 
20 internacionais para 20.2 

gestao dos acervos e nas 
diretrizes construidas - 

Spectrum 4.0 

Pesquisa com o acervo 
19 visando a publlcacao de 19.1 

artigo 

0% 

Politica de acervo aprovada 1--------+------+----4--'----l 
20.3 Meta-Produto pela UPPM e publicada no 

site do Museu 

1°Trim 0% 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 
1°Trim 

META ANUAL 1 1 100% 

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

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

META ANUAL 2 2 100% 
100% 

100% 
0% N° de artigos publicados 

Polftica de acervo elaborada 1--------+------+----4---'-'----l 
I atualizada 

1°Trim 

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

0% 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 
1°Trim 

META ANUAL 2 1 50% 
0% 0 4°Trim 

3°Trim 
0% 2°Trim 

Meta- 
Resultado 

20.1 Meta-Produto 

Meta- 
Resultado 

0% 18.1 Meta-Produto N° de projetos submetidos 

0% 
0 

organizacao social de cultura 

1°Trim 

l~Catavento 
V ~ c ltural e educacional 

Projetos a editais de 
apoio 

18 
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Meta 19.1 - N° de artigos publicados 
O arquiteto Ricardo Pisanelli, membro da equipe do Programa de Acervo desenvolveu 

durante o 4° trimestre o artigo "O Pape! da Arquitetura em Museus de Ciencias", que tern como 
objetivo a reflexao sobre o papel da arquitetura num espaco de museu dedicado a difusao cientffica, 
proponho um estudo de caso analisando as especificidades da formacao do arquiteto e suas 
potenciais aplicacoes na dinarnica dos museus de ciencias. A publicacao esta disponivel no site do 
Museu Catavento, atraves do link: http://www.cataventocultural.orq.br/noticias/o-papel-da- 
arguitetura-nos-museus-de-ciencia 

Meta 18.1 - N° de projetos submetidos 
A equipe do Programa de acervo antecipou a meta que estava prevista para o 4° trimestre, 

submetendo o projeto "lnclusao e acessibilidade na exposicao Biomas do Brasil", para participacao 
do edital do !BRAM n° 01/DDFEM referente a rnodernlzacao de museus. 0 Museu Catavento foi 
contemplado, e recebeu o prernio de R$ 100.000,00(cem mil reais), dinheiro que sera usado para 
adquirir arrnarios deslizantes para nossa Reserva Tecnica e Centro de Referencia da instituicao. O 
oficio n° 119/2018 foi entregue para a SEC para aprovacao da antecipacao no 3° trimestre de 2018. 

Foi atingida penas 50% da meta no ano, pois apesar de estarmos atentos aos editais de 
apoio a acervos abertos no ano, consideramos que os conteudos dos editais nao vinham de 
encontro ao perfil de nossa cotecao ou possuiam clausulas que impediam nossa participacao 
enquanto orcaos de economia mista. 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 - N° Plano de Gestao do Acervo 
A equipe do Programa de Acervo desenvolveu o Plano de Gestao e Conservacao dos 

Acervos do Museu Catavento ao longo do 2° semestre anode 2018. 0 documento tern como objetivo 
definir os pararnetros para a gestao e a conservacao preventiva dos acervos do Museu Catavento, 
com um conjunto de acoes que irao agir direta e indiretamente sobre os acervos da instituicao nos 
pr6ximos anos do contrato de gestao. 

organizacao social de cultura 

lA!!Catavento 
V } c I I e educadonal 
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Meta 23.1 - N° de ferramentas de gestao de acervo desenvolvidos/implantados 
No ano de 2018 foram desenvolvidas ferramentas de gestao com o objetivo de subsidiar a 

tomada de decisao e os trabalhos de gerenciamento dos acervos da instttuicao. Como o nucleo de 
acervo no Museu Catavento passou a ter mais espaco atuante, as ferramentas estao passando por 
um momenta de teste e adequacao das exiqencias que o cotidiano demanda, podendo haver 
rnudancas. 

As _ferramentas tern coma filosofia a melhoria continua, logo que um ciclo e concluido, outro 
corneca e assim sucessivamente ate que se alcance um nivel minima de qualidade que atenda as 
expectativas da equipe. Issa torna a orqanizacao dos processes mais eficiente ao longo dos anos. 

O documento matriz que sera utilizado para todo esse processo e a Politica de Acervo, 
utilizada com a finalidade de direcionar acoes a serem realizadas relacionadas aos acervos. 

As ferramentas utilizadas pela equipe do Museu Catavento, tern coma objetivo promover a 
melhoria continua dos processes por meio de 4 acoes: dossie, ficha tecnica, etiquetas de 
identiftcacao e tabela de fatores. 

Site com a publicacao do link para consulta da Politica de Acervo 

At._,.~.,,.~~Wtm.,..urn,Pci(ti1t•l1ill~M~ 
M"111ChtilllSldn.~IN t:6ffl.MHl'IM,....... ... ~lff!!f0 •k 
f4*-UNM JIMIC!lllJIUOO INIIO~<~U~ 

A~dfAttm1bcanF.'ll<1'""c:~11c~of1Ut.t;dl~tll• f-"' 11 ~,QI} C6dogodt Ek• ,o Coo ..... "<-olo ,..,,_,CW) 
~Pl-~Gtlllot°""1>"Ultolo- .... ,, ........ _ .. 
"?! 

0""1rllO<boi,bcm,Ol!,_ .,..... d,~ ,.., .. ,,...,,. _ ................... r.. -,., ,, .... _ .. """" 
ea- 

"-' 1 u.. ·:-::-· ! . ~::· 
,r-ct,,. ' -,- I ..___._ 

Meta 20.3 - Politica de Acervo Aprovada pela UPPM e publicada no site do Museu 
O Museu Catavento e a equipe do Programa de Acervo receberam o parecer tecnico 

favoravel em relacao a Poliitca de Acervo da instituicao. Com a aprovacao, a instituicao realizou a 
publicacao em seu site, podendo ser consultada atraves do link: 
http://www.cataventocultural.orq.br/noticias/museu-catavento-atualiza-sua-politica-de-acervo 

organizacao social de cultura 

"ACatavento 
iii" ~ ulrural e educacional 
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META ANUAL 2 7 350% 
50% 2 4°Trim 
0% 4 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

Quantidade de 
exposicoes extra muros 31.1 Meta-Produto 31 

META ANUAL 2 2 100% 

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

META ANUAL 4 5 125% 

100% 4°Trim 

200% 2 3°Trim 

100% 2°Trim 

100% 1°Trim 

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

META ANUAL 6 7 117"/. 

1°Trim 2 2 100% 
2°Trim 1 100% 
3°Trim 2 2 100% 
4°Trim 2 200% 

Seminaries Formativos, N° de seminarios 
formativos, palestras, 27 palestras, cursos, workshops 27.1 Meta-Produto cursos, workshops ou ou oficinas oficinas 

N° de acoes de 
Comite Internacional para participacoes no Comite 

28 Museus de Ciencias e 28.1 Meta- Internacional para 
Tecnologia · 0 CIMUSET - Resultado Museus de Ciencias e 

lcoM Tecnologia - 0 CIMUSET 
-lcoM 

C6pias ART para envio (Anotai;Oes de 
Responsabitidades Te<:nicas) e eventuais 

laudos especificos assinados pelos 
N° de Laudos de 29 profissionais responsaveis tecnlcos por 29.1 Meta-Produto obras civis, instalayOes eletrtcas e lmptantacao 

hidr.iulicas quando da implanta~ao de 
exposi~es de longa, media e curta 

dura~o 

30 Ferias no Catavento 30.1 Meta-Produto N° de programas 
realizados 

META ANUAL 10 10 100% 

1°Trim 3 3 100% 
2°Trim 2 2 100% 

N° de programas 3°Trim 2 2 100% 
26.1 Meta-Produto tematicos realizados 4°Trim 3 3 100% 

Programas ternaticos: 
Aniversario de Sao Paulo, 

Semana Darwin, Aniversario 
Catavento, Semana de 

Museus, Virada Cultural, 
Jornada do Patrim6nio, 

Primavera de Museus, Dia 
das Criancas, SNCT, Direitos 

Humanos 

26 

META ANUAL 1 1 100% 

1°Trim 0% 

N° de novas instalacoes 2°Trim 0% 
25.1 Meta-Produto na exposicao de Longa 3°Trim 0% 

Ouracao 4°Trim 100% 

Proqramacao cultural e de 
exposicoes ternporarias 

desenvolvida e executada a 
partir da Politica de 

Exposicoes e Proqrarnacao 
Cultural 

25 

META ANUAL 2 2 100% 
0% 4°Trim 

100% 3°Trim 
0% 2°Trim 

22.1 Meta-Produto 

100% 1°Trim 
N° de exposicoes 

ternporarias a partir de 
acervo de terceiros 

Exposicao ternporaria com 
acervo de terceiros 

META ANUAL 3 3 100% 

Exposicoes ex1ra mu ros 

22 

Acoes Atnbuto da . N° P t d N° M . Mensura<;ao Penodo Previsto Real1zado ICM% ac ua as ensuracao 
1°Trim 0% 

Exposicao ternporaria com N° de exposlcoes 2°Trim 100% 
12 acervo pr6prio 12.1 Meta-Produto temporarias a partir de 3°Trim 1 100% 

acervo 4°Trim 0 0% 

Este programa tern coma objetivo ampliar a extroversao do acervo e da ternatica de atuacao 
do Museu. No quarto trimestre, o Museu Catavento cumpriu as acoes pactuadas em seu Plano de 
Trabalho, alern de acoes em destaque: 

PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROGRAMACAO CULTURAL 

organlzacao social de cultura 

l Catavento 
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META ANUAL 1 0 0% 

0% 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 

42 

0% 1°Trim 

N° de exposicoes Nova exposicao de longa 
duracao "Reciclagem" 

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

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

Nova instalacao de longa 
39 duracao "Hist6ria do cinema· 39.1 Meta-Produto N° de exposlcoes 

na secao Estudio de TV 

Nova instalacao de longa 
40 duracao "Palavras 40.1 Meta-Produto N° de exposicoes 

Sonorosas· 

41 Nova exposicao de longa 41.1 Meta-Produto N° de exposicoes duracao "Rios de Sao Paulo" 

AG6es Atnbuto da N' C d d N' M MensuraGao Penodo Prev,sto Reallzado ICM% on icrona as ensuracao 

METAANUAL 15 17 113% 

42.1 Meta-Produto 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 

70.2 Meta- N' minimo de municipios 3°Trim 6 2 33% Resultado atendidos 
4°Trim 9 15 167% 

META ANUAL 750 8 509 1135"/, 
1710% 7.695 450 4°Trim 

70 

271% 814 300 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

N' minimo de publtco Meta- 
Resultado 70.1 

Exposi,;:ao "Catavento 
ltinerante" 

META ANUAL 450 000 632 486 141% 
126% 138.526 110.000 4°Trim 
176% 202.598 115.000 3°Trim 
115% 132.675 115.000 2°Trim 

158.687 110.000 144% 1°Trim 

N' minimo de visitantes 
recebidos 

Meta- 
Resultado 38.1 

META ANUAL 1 1 100% 
0% 4°Trim 

100% 3°Trim 
0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

N° de Reformula,;:ao da 
Exposi,;:ao "Atualidades 

Biol6gicas" 

META ANUAL 1 1 100'," 

Visitantes presencialmente 
no Museu 38 

mstatacao de longa duracao 
37 "Atualidades Biol6gicas• 37.1 Meta-Produto 

reformulada e modernizada 

N° de acoes de 2° Trim 0% 

36.1 Meta-Produto lmplant;Fna~i:J~cas de 1----!-:-;-~-'.~--+-----+-------i--1-'-~-0°c.cllo~ 

1°Trim 0% 
Placas de ldentificacao da 

Flora dos Jardins do Museu 
Catavento 

36 

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

0 0% 1°Trim 

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

de carpas 35 

META ANUAL 1 1 100'1, 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 

100% 2°Trim 
0% 1°Trim 

lnstalacao da Exposi,;:ao 
Viagens Explorat6rias Meta-Produto 34.1 

Nova instalacao de longa 
duracao "Expedi,;:oes: 

Viagens explorat6rias com 
realidade virtual." 

34 

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

N° de acees referentes a 
retormutacao e/ou 

modernizacao 
Meta-Produto 33.1 

Exposi,;:ao de longa duracao 
'Educa,;:ao para o resultado" 
reformulada e modernizada 

33 

META ANUAL 1 1 100% 

1°Trim 0% 
lnstalacao de longa duracao N° de acoes referentes a 2°Trim 0% "Constelacoes" da secao 32 Astronomia reformulada e 32.1 Meta-Produto reformulacao e/ou 3°Trim 100% 

modernizada modernizacao 4°Trim 0% 

organlzacao social de cultura 

l~Catavento 
V , cul ural e educacional 
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Meta 25.1 - Proqramacao cultural e de exposlcoes temporarlas desenvolvida e executada a 
partir da Politica de Exposi~oes e Proqramacao Cultural 

A nova instalacao do Museu Catavento traz para o publico informacoes sabre o acelerador 
de particulas brasileiro, Sincrotron. Esse acelerador, localizado em Campinas, coloca o Brasil entre 
os paises lideres em pesquisa de ponta nessa area, sendo que em breve, nosso pals passara a ter 
o maior acelerador de partlculas da categoria - o Sirius. De altissimo custo e tecnologia de ponta, 
Sirius Iara parte do LNLS (Laborat6rio Nacional de Luz Sincrotron) e vira para suprir a demanda 
que [a nao era atendida pelo antigo acelerador UVX, que esta em funcionamento desde 1997. Com 
isso, o Brasil avancara muito nesse campo. 

A instalacao teste foi realizada em 05/10/18 e teve sua versao finalizada em 25/10/18. 

Meta 12.1 - Exposi~ao ternporarla com acervo pr6prio 
A meta foi cumprida integralmente apesar de nao ter sido realizada exposicao a partir do 

acervo pr6prio no 4° trimestre. A meta do 4° trimestre foi antecipada para o 1 ° trimestre, conforme 
solicitacao enviada no offcio "CATA VENTO DE 50/2018" de 22/03/2018. Dessa forma a meta anual 
foi cumprida com as seguintes exposicoes: • Exposicao MARIE CURIE (1867-1934) - lugar de 
mulher e na ciencia (1° trimestre), • Exposicao DESENHANDO O PALACIO DAS INDUSTRIAS (2° 
trimestre) e • Exposicao MUDAN<;AS CLIMATICAS (3° trimestre). Obs: No offcio esta descrito meta 
"25.2", porern com o 1° aditamento, houve alteracao da nurneracao da meta, que passou a ser a 
"12.1". 

47 Festival Drone Racing 47.1 Meta-Produto 

Mostra Paulista de Ciencla e 

48 Tecnologia realizada no 48.1 Meta-Produto Catavento em parceria com 
LSI-TEC 

META ANUAL 1 0 0% 

0% 4°Trim 
3°Trim 

1°Trim 0% 
2°Trim 0% 

N° de evento 3°Trim 0% 
4°Trim 0 0% 

META ANUAL 1 0 O"/, 

0% 2°Trim 
0% N°de evento 

0% 

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% 
0% 

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

4°Trim 
3°Trim 

META ANUAL 1 0 0% 

0% 2°Trim 

lnstalacao de longa duracao 
43 "Canto das Aves" 43.1 Meta-Produto N° de instala¢es 

reformulada e modernizada 

Exposicao de longa duracao 
44 da secao "Se liga no Lego• 44.1 Meta-Produto N° de expostcees 

reformulada e modernizada 

Nova exposlcao de longa 
45 duracao na area externa 45.1 Meta-Produto N° de exposicoes 

"Origens do Universe' 

Nova exposicao de longa 
46 duracao "Palacio das 46.1 Meta-Produto N° de exposicoes 

Industrias" 

0% 1°Trim 
META ANUAL 1 0 0% 

0% 
0% 

4°Trim 
3°Trim 

0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

organizacao social de cultura 
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Desafio Puzllar 
No dia 12 de outubro o Museu Catavento realizou uma oficina "Desafio PuzllAR" que e um 

jogo de quebra-cabeca para iPad, onde os participantes reconstruiram replicas virtuais de 
monumentos hist6ricos e culturais em 30 utilizando a plataforma de Realidade Aumentada. Na 
oficina "Desafio PuzllAR", havia um ranking onde o participante que montou o quebra-cabeca mais 
rapido, recebeu como prernio um ingresso/voucher para visitar o Museu com um acompanhante, de 
terca a sexta-feira, ate o final do ano. 

Fotos da exposicao "Escola de Genies" 

Escola de Genios 
Realizada no dia 12 e 13 de outubro, o Museu Catavento em parceria com o Gloob, canal 

da programadora Globosat, apresentou uma exposicao sabre ciencias com varies experimentos de 
diferentes areas do conhecimento. A exposicao marcou o lancarnento da serie televisiva "Escola de 
Genies". 

• Dia das crtancas 

Meta 26.1 - Programas tematlcos realizados 
Dentro do calendario de proqrarnacao ternatica, para este trimestre realizamos o Dia das 

Criancas, SNCT e Direitos Humanos. 

organizacao social de cultura 
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Fotos da oficina de MicroCelfie 

Oficina de MicroCelfie 
Nessa oficina utilizamos ferramentas de desmontes (sucatas), como lentes de leitores de 

DVD, e acoplamos a camera do celular dos visitantes, com um clip impresso em 3D. Os participantes 
construiram a base dessa "super lente", com papelao, lanterna, parafusos e cola quente e assim 
criaram o pr6prio microsc6pio, no estilo "taca voce mesmo". 

Palestra com o tema "Gambiarras, tabricacao digital e a reducao das desigualdades 
na producao de ciencias e tecnologia". 

Com o palestrante Felipe Oliveira do Conector Ciencia, tinha coma foco a conscientizacao 
de que os materiais sucateados podem ser transformados em tecnologia. 

Exibic;ao do documentarlo "What's Living in You" (0 QUE VIVE EM VOCE?). 
Produzido pela NOVA WONDERS, o docurnentario retratou sabre os "h6spedes" que 

habitam o nosso corpo e sao imperceptfveis, coma os virus, fungos, bacterias. Sao trilhoes de 
micro-organismos que vivem no nosso corpo, nurnero maior do que as nossas pr6prias celulas, e 
podem nos deixar doentes. 

organizacao social de cultura 

• Semana Nacional de Ciencia e Tecnologia 



Pal~cio das Industrias I Parque D. Pedro II CEP 03003-060 sao Paulo SP I faleconosco@cataventocultural.org.br I w-.cataventocultural.org.br 

17 

Sao Paulo Tech Week no Museu Catavento 
Nos dias 24 e 25 de novembro o Museu Catavento, recebeu o SPTW - Tech Kids Museu 

Catavento. A "versao kids" do evento tern coma objetivo conectar os visitantes do Museu, em 
especial as criancas, a formas de aprender e fazer ciencia utilizando novas tecnologias. Na edicao 
de 2018, os visitantes participaram de oficinas de criatividade usando iPads para produzir, gravar, 
editar e exibir videos par meio de ferramentas do app "Clip" no Estudio de TV do Museu. Alern disso, 
o Museu tambern ofereceu uma oficina de Origami onde alern de aprender a fazer origamis com 
leds, os visitantes tiveram a oportunidade de descobrir novas aplicacoes das famosas e populares 
dobraduras. 

Meta 27.1 - Seminaries Formativos, palestras, cursos, workshops ou oftcinas 
Para este trimestre, o Museu Catavento realizou a Oficina de Criatividade e a Oficina de 

Origami dentro do evento SPTW - Sao Paulo Tech Week. Superamos o cumprimento da meta pois 
tivemos a oportunidade de apresentar aos nossos visitantes, essas duas oficinas durante o evento. 

lmagens do Espetaculo "Encontro de Sabios" 

Espetaculo "Encontro de Sabios - Todos Merecem Respeito" 
Para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Museu Catavento em parceria 

com o Grupo de Teatro infantil Cl~NCIA DIVERTIDA, apresentou no audit6rio o espetaculo teatral 
"Encontro de Sabios - Todos Merecem Respeito". A peca aconteceu em (mica apresentacao, no 
sabado, dia 08 de dezembro, as 14h30. Os visitantes que participaram da apresentacao perceberam 
coma e importante se colocar no lugar do outro, respeitar as diferencas e que a uniao e o dialoqo 
sao caminhos para solucao de conflitos. 

• Direitos Humanos 

organizacao social de cultura 

l,4Catavento 
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Meta 31.1 - Exposi~oes extramuros 
Conforme nossos oficios N.0 50/2018 e 74/2018, esta meta teve seu cumprimento 

antecipado. Mesmo integralmente conclulda, neste quarto trimestre tivemos a oportunidade de 
18 

Meta 29.1 - C6pia ART e eventuais laudos de lrnplantacao 
C6pia das ARrs do trimestre no anexo tecnico. Ultrapassamos o cumprimento desta meta 

anual, pois apresentamos mais exposicoes temporaries que necessitaram de laudo/ART para 
garantir a sequranca da instalacao 

1. Title: Maker Space - Museu Catavento 
2. Theme: Creative learning 
3.Learning Objectives.Develop the investigative spirit and democratize access to learning through 
creativity and the resolution of challenges learning through creativity has proven to be an important 
means for the development of skills and abilities in education. but access to it is often restricted to 
private schools and more elitist access. bringing this access to a public museum makes it possible 
for those questions to reach those who do not have the economic capital to be in the best schools. 
so the purpose of the room is to enable the maximum number of people to have access to this 
possibility. to empower the citizen who, in Brazil, suffers a great low self-esteem, generated by the 
centuries of oppression and colonialism. 
4. General description of content: the room maker was an initiative that enabled access to thousands 
of people to education through an innovative and exciting way of learning. instituted during the period 
of school holidays, allowed whole families to share, exchange information and learn in a creative way 
concepts of physics, electronics and engineering. through imantized panels the visitors collectively 
constructed a goldberg rube machine, an experiment based on the physical principle of chain 
reaction. using scracht the visitors should construct the way for a ball to trigger a mechanism that, in 
chain, would react with other assemblages, causing the cycle that would involve all the participants, 
stimulating the teamwork and the creativity. passing through concepts of electronics, engineering 
and physics the visitors divided into groups learned jokingly. an activity that united knowledge and 
fun in a challenging and investigative climate. we had several visitors with some kind of deficiency, 
and the activity as it was with other groups proved very effective in transmitting knowledge. showing 
that through a relatively simple activity we can achieve great results. we attended in the period about 
2000 people in a month and all the evaluations that we did were very positive because we unite the 
natural curiosity of the visitor of a museum of sciences to a belt of fun, stumbling and challenging. 

Meta 28.1 - Comite Internacional para Museus de Ciencias e Tecnologia - 0 CIMUSET - lcoM. 
Participamos do CIMUSET com proposta de projeto enviado pelo Educador Pedro Jackson 

para apresentacao de painel no encontro anual do Comite Internacional para Museus de Ciencias e 
Tecnologia que em 2018 aconteceu em Ottawa, Canada. 

Fotos das oficinas de Criatividade e de Origami 

organizacao social de cultura 
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Meta 33.1 - Exposi~ao de longa duracao "Educa~ao para resultado" reformulada e 
modernizada. 

A exposicao de longa duracao "Educacao para Resultado", sala localizada no piso superior 
do Museu Catavento, vem se preparando para reforrnulacao. Esta exposicao interativa aborda 
temas relevantes, como a lmportancia da educacao para o crescimento pessoal e reahzacao 
profissional, buscando sempre uma possibilidade de um future melhor. 

A principio, esta sala teve sua cenografia pensada para ser um ambiente totalmente 
separado da secao "Alertas: conhecer para prevenir" que fica imediatamente ao lado. Esta 
exposlcao de longa duracao apresenta diferentes tipos de drogas e consequencias (fisicas e sociais) 
devido uso. Entretanto, com o grande nurnero de visitantes diaries nestas salas, notamos que na 
maioria das vezes as monitorias caminhavam entre os conteudos dos dois ambientes, pois estes 
sao por vezes complementares. Tendo isto em vista, iniciamos o processo de reformulacao da 
expografia da sala Educa9ao onde em primeiro momenta foi realizada a retirada de elemento 
cenoqrafico que separava as duas salas, possibilitando a livre circulacao entre os dois espacos. 
Como impacto direto na qualidade das mediacoes, a segunda parte deste processo se iniciou com 
a criacao do projeto das novas cenografias com uma identidade visual que busca integrar ambas as 
salas, definindo a continuidade de conteudo entre elas. 

A irnplantacao desta nova cenografia para 2019 esta condicionada a captacao de recursos. 

Alern da visibilidade que estas iniciativas dao ao Museu Catavento - incentivando novos 
visitantes para nossa exposicao permanente - elas tarnbern resultam em uma receita adicional para 
referee de nosso caixa. 

O cumprimento desta meta foi amplamente ultrapassado uma vez que varies shoppings 
solicitaram a Mostra Catavento para apresentar aos seus pubticos, bem como a parceria com a 
Forca Aerea Brasileira que possibilitou a apresentacao da mostra no evento Domingo Aereo. 

Mostra Catavento em Campinas 

apresentar a MOSTRA CATAVENTO no Shopping Parque D. Pedro em Campinas, no periodo de 
03 a 28 de outubro essa exposicao recebeu um total de 15.114 visitantes. 

organizacao social de cultura 
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Proposta de novo layout para exposicao Educacao para Resultado 

Perspectiva visual para a reformulacao para exposicao Educacao para Resultado 

Retirada da parede que separava Sala Educacao da Sec;:ao Alertas 

organizacao social de cultura 
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• Cicio de palestras DETRAN -Grupo Bern-Te-Vi 
Em parceria com o Departamento Estadual de Transite de Sao Paulo (DETRAN.SP), o 

Museu Catavento vem realizando desde o mes de maio, ciclos de palestras para o puouco 
agendado. 0 programa, conhecido como Grupo Bern-Te-Vi, surgiu em 1990 em conjunto com a 
Policia Militar. Nesse mes a atividade voltou na Semana Nacional do Transito. 

As palestras realizadas levam aos alunos nocoes basicas sobre o transito, alertando a 
respeito da importancla do uso correto de equipamentos de seguranc;:a, come cinto, capacete, 
cadeirinha etc, alern disso, busca promover a cidadania no transito, mostrando quais cuidados 
podemos ter para contribuir com a seguranc;:a de pedestres, ciclistas e motoristas. 

A atividade permaneceu no Museu de 23 a 26 de outubro. 

Virada lnclusiva 2018 no Museu Catavento 
Nos dias 01 e 02 de dezembro o Museu Catavento recebeu a 9a Virada lnclusiva do Estado 

de Sao Paulo. E para celebrar e estimular a participacao de grupos tao importantes, e que muitas 
vezes nao sao inclufdos nas atividades culturais da cidade, realizamos atividades especiais neste 
final de semana. Com objetivo de lancar um olhar diferente sobre uma visita ao museu, foi elaborado 
um roteiro "Percepcoes", com o foco na experiencia sensorial e no aprendizado que ela pode para 
incluir os mais diversos tipos de publicos. E excepcionalmente no domingo (02 de Dezembro), 
realizamos uma apresentacao do Coral da ADEVA (Associacao de Deficientes Visuais e Amigos). 
A proposta do grupo foi trazer rnusicas populares de compositores renomados em arranjos originais, 
elaborados em sua maioria por seu maestro, criando assim uma sonoridade peculiar em suas 
interpretacoes. O espetaculo "Quinze anos em quinze rnusicas" celebra os quinze anos de 
existencias do grupo, apresentando as musicas que representaram caminhada musical do coro ao 
longo desses anos. 

DESTAQUES 

Meta 70.1 - Exposicao "Catavento itinerante" 
0 "Museu Catavento - a ciencia mais perto de voce" e um projeto da Secretaria da Cultura 

do Estado de Sao Paulo desenvolvido pelo Museu Catavento, cujo o objetivo e levar um pouco do 
que e realizado no Museu, a diversos municipios do Estado de Sao Paulo. 

Em uma carreta sao apresentadas aos visitantes das diferentes cidades, nove instalacoes 
com experimentos cientificos de forma simples, divertida e interativa. Como a operacao iniciou-se 
no final de setembro, atendemos as cidades de Rio Grande da Serra e Maua recebendo 814 
visitantes no terceiro trimestre. Entretanto, no 4° trimestre, ultrapassamos a meta pactuada, em 
nurnero de cidades e visitantes atendidos. No ultimo trimestre de 2018, o "Catavento itinerante" 
percorreu 15 cidades atendendo 7.695 visitantes destes diferentes municipios. 

Meta 38.1 - Visitantes presencialmente no Museu 
O cumprimento desta meta foi amplamente ultrapassado no trimestre, devido a 

proqrarnacao do Dia das Crianc;:as, elaborado pelo setor educativo, que trouxe um nurnero 
expressivo de visitantes. A meta anual tarnbern foi superada, resultado de uma proqrarnacao 
convidativa e tarnbern do empenho da equipe de visitacao em manter o sucesso no nurnero de 
agendamentos. 

organizacao social de cultura 
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META O ANUAL 10 500 20 134 192 Yo 

56% 1.665 3.000 4°Trim 
117% 2.922 2.500 3°Trim 
311% 9.318 3.000 2°Trim 

6.229 2.000 311% 1°Trim 

META 
O ANUAL 2 2 100 Yo 

100% 4°Trim 
0% 3°Trim 

100% 2°Trim 
0% 1° Trim 

META O ANUAL 150 000 183 661 122 Yo 

57.034 146% 39.000 4°Trim 
53.153 106% 50.000 3°Trim 
61.464 123% 50.000 2°Trim Visitas educativas oferecidas 

para estudantes de escolas Meta- N° mfnimo de estudantes 
49 publicas e privadas (ensino 49.1 Resultado atendidos em visitas 

infantil, fundamental, medic, educativas 
tecnico e universitario) 

N° de programas 

50.1 Meta-Produto realizados para publicos 
A¢es I programas I projetos especfficos - Programa de 
desenvolvidos para pubhcos lnclusao 

50 especfficos - pessoas com 
deflctencia. idosos, 

refugiados e em sltuacao de 
vulnerabilidade social Meta- N° minimo de publicos 

50.2 Resultado especificos atendidos em 
programas educativos 

11.000 12.010 109% 1°Trim 

Acoes Atnbuto da 
N° P t d N° M Mensuracao Perroclo Provis to Realozado ICM% ac ua as ensuracao 

O Programa Educativo do Museu Catavento ao longo do anode 2018 procurou avancar no 
objetivo de proporcionar experiencias, dialoqos e torrnacoes que promovem a divulqacao da cultura 
cientffica. No quarto trimestre de 2018, tivemos aqradaveis desafios, coma a Semana Nacional de 
Ciencia e Tecnologia em outubro, cujo o tema deste ano foi "Ciencia para reducao das 
desigualdades". Um tema extremamente pertinente e urgente para o qual tivemos a oportunidade 
de nos dedicar sabre o assunto e refletir sabre o nosso papel enquanto equipamento de divulga9ao 
cientffica que recebe anualmente milhares de pessoas em condicoes tao desiguais. 
Para a Semana, especificamente nos dias 20 e 21 de outubro, oferecemos a oficina de "MicroCelfie", 
que utiliza materiais reciclaveis e sucata para criar microsc6pios de baixo custo com os celulares 
dos visitantes, uma forma de democratizar o uso e o conhecimento obtido por meio desse aparelho 
tao importante, porern tao inacessfvel. Tarnbern, coma de costume, tivemos a Mostra Ver Ciencia, 
que exibiu o filme "O que vive dentro de voce", um docurnentario produzido pela Nova Wonders, 
que desvenda como um mundo de micr6bios vivendo dentro e fora do nosso corpo podem nos deixar 
doentes. 

PROGRAMA EDUCATIVO 

organizacao social de cultura 
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META c 
ANUAL 2 3 150 Y, 

0% 4°Trim 
100% 3°Trim 

0% 2°Trim 
100% 1°Trim 

Acoes de rormacao para OS 
58 colaboradores do nucleo 58.1 Meta-Produto 

tecnico 

META , 
ANUAL 2 3 150 Y, 

0% 0 4°Trim 
0% 3°Trim 
0% 2°Trim 

2 0% 1°Trim 

META , 
ANUAL 240 781 325 y, 

1°Trim 60 90 150% 
2°Trim 60 195 325% 
3°Trim 60 176 293% 
4°Trim 60 320 533% 

META 4 4 100"!. AN UAL c 

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

META , 
ANUAL 4 6 150 Y, 

N° de encontros realizados 
com equipe 1--=:::--:----1---:---+--.....,.,---+--c-::c=:--i 

1°Trim 100% 
2°Trim 100% 
3°Trim 3 300% 
4°Trim 1 100% 

META , 
ANUAL 80 204 255 Y, 

35% 14 40 4°Trim 
0% 20 3°Trim 

57 

425% 170 40 2°Trim 
0% 1°Trim 

2 4°Trim 

57.1 Meta-Produto 

54.1 Meta-Produto 

0% 3°Trim 

53.2 Meta-Produto 

100% 2 2 2°Trim 
0% 

I. 

I 

53.1 Meta-Produto 

Visitas educativas e 
atividades complementares 

para os funcionarios do 
museu 

54 

4°Trim 
52.2 0% 3° Trim 

N° de acoes 

Quantidade de acoes 
educativas extra muros 

0% 87% > 80% 2°Trim 
> 80% 0% 0 1°Trim 

Meta- 
Resultado 

META , 
ANUAL 794 1 087 137 Y, 

1°Trim 0% 
2°Trim 410 576 140% 

Meta- N° minimo de pesquisas 3°Trim 0% 
Resultado aplicadas 4°Trim 384 511 133% 

52.1 

META , 
ANUAL 1 400 3 942 282 Yo 

243% 852 350 4°Trim 
382% 1.338 350 3°Trim 

Curses/ Palestras/ 
workshops/ treinamentos/ 

Oficinas de 
capacltacao/torrnacao para 
professores, educadores, 

estudantes e guias de 
turismo 

53 

238% 832 350 2°Trim 
920 350 263% 1°Trim 

META , 
ANUAL 4 6 150 Y, 

Material educative elaborado Meta- Producao de materiais 55 para as atividades e 55.1 Resultado educativos exposlcoes 

Visitas educativas e 
atividades para os publicos 

56 diversos localizados nas 56.1 Meta- N° minimo de estudantes periferias e no entorno come Resultado 
prioritario para lnclusao 

social 

100% 4°Trim 

N° de vagas ofertadas 

N° de acoes de 
capacitacao para 

professores, educadores, 
estudantes e guias de 

turismo 

indice de satistacao (= ou 
> 80%) 

200% 2 3°Trim 
100% 2°Trim 

2 

Pesquisa de perfil e de 
satisfacac de pubtico escolar 

realizada - Modelo SEC? 
(professor e estudante) e 

monitoramento dos indices 
de satistacao 

52 

Acoes/ programas/ projetos 
para familias 

200% 1°Trim 

organizacao social de cultura 

N° minimo de publico 
atendido nos programas 

para familias 

Meta- 
Resultado 51.2 

J.-Catavento 
r" ~ cultural e educacional 

N° de programas 
realizados para familias 51. 1 Meta-Produto 

Ayoes educativas extra 
muros 

51 
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0% 

Tendo em vista a proqrarnacao do Museu Catavento para a Virada lnclusiva, comemorada 
anualmente em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiencia (03 de Dezembro), o 

• Roteiro Percepcoes (Virada lnclusiva 2018) 

Meta 50.1 e 50.2 - A~oes I Programas I Projetos desenvolvidos para publicos especificos - 
Pessoas com deflciencla, idosos, refugiados e em sltuacao de vulnerabilidade social) 

Meta 49.1 - Visitas Educativas oferecidas para estudantes de escolas pubhcas e privadas 
(ensino infantil, fundamental, rnedlo, tecnico e uruversltarlo) 

Recebemos no quarto trimestre de 2018, 138.526 visitantes, destes, 56.481 foram recebidos 
em visitas educativas oferecidas a estudantes de escolas publicas e privadas e 553 de publico 
universitario. 0 que representa cerca de 41 % dos atendimentos no perfodo. Com isso superamos a 
nossa meta prevista para 39.000 alunos. Vale destacar que no 3° trimestre iniciamos a parceria com 
o SESC para receber estudantes de escolas que dependem de 6nibus para vir ao Catavento. Por 
meio da parceria, indicamos as escolas que nao podem vir ao Catavento e o SESC fornece o 6nibus 
para uma visita conjunta no Museu e no SESC. Recebemos nesse trimestre 320 estudantes por 
meio dessa parceria, estudantes que nao conseguiriam vir ao Museu sem esse apoio. 

10.854 
4°Trim 
3°Trim 
2°Trim Visitas educativas oferecidas 

para alunos da Rede 78_ 1 
Estadual de Ensino (Parceria 

FOE) META O ANUAL 19 000 17 503 92 Y,, 

83% 

N° minimo de estudantes 
atendidos em visitas 

educativas 
99% 

0% 

6.649 8.000 
11.000 

1°Trim 

Meta- 
Resultado 78 

META o 
ANUAL 1 O OY, 

0% 
4°Trim 
3°Trim 

0% 
N° de Espacos 

Disponibilizados 

0% 2°Trim 
1°Trim 

Meta- 
Resultado 62.1 62 

0% 

META o 
ANUAL 1 O OY, 

0% 4°Trim 
3°Trim 

0% 2°Trim 
0% N° Cursos 

1°Trim 

61.1 Meta-Produto Curso de Minerologia 61 

Curso de Botaruca 

0% 

META , 
ANUAL 1 O O 1' 

0% 4°Trim 
3°Trim 

0% 2°Trim 
0% N° Cursos 

0% 1°Trim 

60.1 Meta-Produto 

Apoio a Proqrarnacao da 
MicSul 

60 

Acoes Atnbuto da N' C d d N° M - Mensura<;ao Penodo Prev,sto Real,zado ICM% on rciona as ensuracao 

2.500 
77.1 

META 5 000 10 903 218'1 
AN UAL O 

0% 
5.762 

4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

206% 

N° minimo de publico 
atendidos em programas 

educativos 
230% 

0% 

5.141 
2.500 

1°Trim 

Meta- 
Resultado 77 

META O ANUAL 4 4 100~ 

100% 4°Trim 
3°Trim 

0% 0 2°Trim 
100% N° de estaqios tecnicos a 

serem ofertados Estagios Tecnicos 

200% 2 1°Trim 

organizacao social de cultura 

lAICatavento 
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59.1 Meta-Produto 

Visitas Mediadas Publlco 
Geral 

59 
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O nucleo Catavento acessfvel, tambern ofereceu atendimentos especfficos para esse grupo 
de visitantes que demandam uma atencao especffica por parte dos nossos educadores, atendemos 
1665 visitantes com esse perfil, em visitas que buscaram integrar e proporcionar um ambiente 
estimulante a partir da nossa exposicao fixa. 

• Visitas Educativas - Catavento Acessivel 

lmagens de crianc;:as atendidas no Roteiro Percepcoes. Foto: Setor de Visitai;ao 
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Nucleo de Acessibilidade do Museu Catavento promoveu nos dias 01 e 02 de dezembro o roteiro 
"Percepcoes", com foco na experiencia sensorial e em como ela pode favorecer a aprendizagem. 

Neste roteiro, os visitantes conheceram de forma diferenciada o territ6rio nacional, sua 
fauna, flora e caracterfsticas unicas na secao "Biomas do Brasil". Os participantes, acompanhados 
dos mediadores, sentiram os contornos e texturas das maquetes taters dispostas no espaco, 
importantes ferramentas de aprendizagem para deficientes visuais, aumentando tambern o contato 
com o conteudo e a apropriacao das informacoes expostas. 

Outra secao explorada foi o "Jardim dos Polinizadores", onde os visitantes puderam 
entender melhor sobre flores e ervas conhecidas no dia a dia, o processo de polinizacao e sua 
irnportancia, a partir de um contato direto com o jardim do museu. Esse trecho do percurso foi 
pensado para que os visitantes pudessem entender melhor como os aromas, cores, texturas e 
formatos das plantas e de suas flores sao importantes para atrair insetos polinizadores e se 
reproduzirem. 

A ultirna secao visitada foi "O Mundo dos Perfumes". Nessa parte do roteiro a proposta foi 
mostrar como os aromas presentes na natureza foram utilizados pela humanidade, nas suas mais 
diferentes formas, ate a perfumaria que conhecemos hoje e como podemos identificar esses aromas 
nos perfumes que usamos. A experiencia sensorial ficou por conta das varias amostras de produtos 
naturais utilizados para a producao dos perfumes como bergamota, lavanda, cravo e canela. E 
tambern das famflias olfativas presentes na secao. 

Todo o percurso foi pensado com o objetivo de que pessoas com diferentes experiencias 
e formas de perceber o mundo, com deflciencia ou nao, pudessem participar ativamente e interagir 
com o espaco e com o conteudo nele exposto, com os monitores e outros visitantes. Sendo assim, 
alern de planejar o percurso, tarnbern foi realizado um trabalho no sentido de criar novas formas de 
comunicar o que os espacos transmitem e reforcar a postura ea atitude dos monitores ao receber 
grupos de pessoas com deficiencia, para que eles se sintam a vontade, aproveitem a visita, queiram 
retornar ao museu e recomendem para parentes e conhecidos, fortalecendo a imagem do Catavento 
como um museu acessfvel e atraindo novos publicos. 

organizacao social de cultura 
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Meta 53.1 e 53.2 - Cursos I Palestras I Workshops I Treinamentos I Oficinas de capacltacao/ 
formacao para professores, educadores, estudantes e guias de turismo. 

Com objetivo de apresentar e discutir alguns conteudos da parte expositiva, os responsaveis 
pelo Nucleo Catavento Acessfvel ofereceram no dia 10 de dezembro um treinamento para monitores 
de aqencias de turismo. A data foi escolhida estrategicamente devido a baixa visitacao ja comum 

Meta 52.1 - Pesquisa de perfil e de satlsfacao de publico escolar realizada - Modelo SEC7 
(professor e estudante) e monitoramento dos indices de satisfa,;ao (N° minimo de pesquisas 
aplicadas) 

Neste trimestre recebemos um grande nurnero de escolas com o perfil de publico a quern a 
pesquisa e direcionada. Embora seja um grande desafio a aplicacao da pesquisa ap6s o terrnino da 
visita, coma ja mencionado anteriormente no relat6rio, a equipe de visitacao com empenho e 
dedicacao objetivou o nurnero maxima de respostas a fim deter uma visao mais ampla sobre as 
questoes apresentadas. 

lmagens de criancas atendidas no Projeto Aniversario no Catavento. Foto: Setor de Visita<;:ao. 

Meta 51.1 e 51.2 - A,;oes/ programas/ projetos para familias 
O Catavento em famflia e uma iniciativa implantada em 2018 que tern como objetivo 

aproximar e atender famflias de uma forma mais focada e especializada, entendendo esse grupo de 
visitante coma primordial, tendo em vista sua recorrencia e abranqencia. 

No trimestre, atendemos 622 visitantes com esse perfil dentro do projeto "Aniversario no 
Museu". 0 projeto visa oferecer monitorias especificas para a familia e isenta o ingresso do 
aniversariante e dos seus convidados. 

A meta foi amplamente superada no trimestre e no ano, devido a grande procura de 
visitantes pelo projeto Aniversario no Catavento, pois ampliamos a oferta de secoes e apoio as 
famflias do projeto. 

No trimestre, tivemos um grande numero de cancelamentos de instituicoes com esse perfil, 
justificados principalmente pela dificuldade em conseguir apoio para o transporte. Porern ainda 
assim superamos a meta anual de publico. 
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Meta 54. 1 - Visitas Educativas e Atividades Complementares para os Funcionarios do Museu 
Buscando integrar os funcionarios e equipes terceirizadas do Museu a rnissao e visao do 

Catavento, o Programa organiza visitas educativas de forma a promover a consciencia coletiva da 
nossa responsabilidade na difusao do conhecimento cientffico e tecnol6gico. 

O Programa deu continuidade no 4° trimestre acomodando dez funcionarlos terceirizados 
da Quanta, responsavel pela de Limpeza do Museu. A atividade educativa proposta foi a Dinos do 
Brasil: Em uma sala de realidade virtual, o visitante participa de um passeio guiado pelas paisagens 
primitivas do Brasil (entre 250 milhOes e 65 rnilhoes de anos atras), passando porflorestas, desertos 
e areas vulcanicas. Durante o passeio, dinossauros e outros bichos pre-historicos interagem entre 
si, com a paisagem e tarnbern com o visitante. 

Guias de Turismo na Sei;;ao Vida. Foto: Equipe de Vlsitacao. 

no Museu nessa epoca do ano, assim como a dirnlnuicao da demanda de services das pr6prias 
aqencias. 

Frequentemente essas mstituicoes trazem e guiam grupos pelo Museu, entretanto, existe 
uma rotatividade de monitores dentro das pr6prias aqencias. Diante deste fato, foi observado que o 
conteudo transmitido por eles acaba sendo superficial, alern de apresentarem pouca intimidade com 
o espaco. 

Pensando em melhorar essa situacao, foram realizadas monitorias nas secoes da 
Astronomia, Terra, Vida e Engenho, a fim de reforcar o conteudo te6rico explorado nos espacos, 
discutir algumas tecnicas que podem ser usadas e trocar experiencias para manter uma visita mais 
saudavel e proveitosa. 

Todas as agencias de turismo cadastradas em nosso mailing foram convidadas a 
realizarem a inscricao e informadas pelo setor de agendamento a irnportancla desse projeto para o 
Museu Catavento, para as agencias e principalmente para os alunos participantes das visitas 
guiadas. Foram disponibilizadas 40 vagas no total. 

As monitorias aconteceram nos perfodos da rnanha e tarde, totalizando 14 participantes. 
No trimestre disponibilizamos 40 vagas para atendimento a guias de turismo, divididos entre 

periodo da manha e perfodo da tarde, e tivemos mais de 25 inscritos, porem, no dia da atividade 
contamos com desistencias sem justificativas. Apesar do baixo nurnero de participantes no trimestre, 
superamos amplamente a meta anual. 

l~Catavento v,, cultural e educacional 
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O nurnero minima de estudantes foi superado no trimestre e no ano, devido ao resultado 
satisfat6rio da acao. 

Tarnbern nessa direcao, a partir do caso da Escola Municipal Francisco Murilo, cujo um dos 
alunos ajudou o colega a pagar sua excursao ao Museu, oferecemos a todos os alunos, um kit de 
lanche e tarnbern demos ingresses com validade de 6 meses para os dois colegas e para suas 
familias, uma forma de incentivar e incluir esses alunos. 

Para intervir nessas barreiras, o Educative atua para criar possibilidades e garantir a 
inclusao desses grupos, nessa direcao, a partir da parceria firmada com o SESC Pq. Dom Pedro II 
no terceiro trimestre, atendemos no 4° trimestre, 320 alunos provenientes de escolas localizadas na 
periferia, ou que par questoes financeiras nao conseguiriam financiar sua vinda ao Catavento. 

Meta 56.1 - Visitas educativas e atividades para os publlcos diversos localizados nas 
periferias e no entorno como prloritario para lnclusao social 

Reconhecendo a irnportancia das visitas educativas, para expansao do conhecimento e 
acesso a cultura cientifica entendemos que elas sao primordiais dentro das nossas acoes 
educativas. Nesse sentido, para atern de atender com cuidado e dedicacao os grupos que 
agendamos, encontramos nesse conjunto de grupos, alguns que nao conseguem acessar o museu. 
Seja por questoes econornicas, seja por questoes geograficas ou outras quest6es maiores. 

Por Dentro do Catavento I 1 min27sec. 
Video descritivo da Acao Educativa proposta para a Escola Municipal Francisco Murilo. 
https://www.youtube.com/watch?v=l2QUbYDYXfo 

Meta 55.1 - Elabora~ao de Material Educative para as atividades e exposteees 
Em continuidade a serie de videos "Par dentro do Catavento" que busca demonstrar e 

apresentar conteudos e acontecimentos relativos ao programa educativo e assim alcancar tambern 
o nosso pubtco virtual, neste trimestre, acompanhamos a visita da Escola Municipal Francisco 
Murilo Pinto, de Braqanca Paulista, que ganhou notoriedade a partir de um caso de gentileza e 
solidariedade entre dais alunos. 

Com o video, esperamos demonstrar que o Museu esta pr6ximo e atento as necessidades 
das escolas e que o apoio a visitas e uma preocupacao de primeira ordem no Catavento. 

No primeiro piano os supervisores da equipe de limpeza. 

Foto: Rafael Adinolfi 
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Filipe Oliveira, facilitador do Conector Ciencia 
Foto: Divulgayao 

Experimento criado pelo palestrante 
Foto: Divulgayao 

A palestra foi aberta para o publico, porern, com enfase no nucleo tecnico do Museu que foi 
convidado a participar. A palestra demonstrou, a partir das experiencias do palestrante, coma 
podemos usar a criatividade para economizar recursos e dinamizar o processo de aprendizagem 
em ciencias. 

Meta 58.1 -Acoes de Formacao para colaboradores do Nucleo Tecnlco 
Tenda em vista a proqrarnacao do Museu para Semana de Ciencia e Tecnologia, no dia 20 

de outubro oferecemos a Palestra/Bate papa: "Gambiarras, fabricacao digital e a reducao das 
desigualdades na producao de ciencia e tecnologias" com Filipe Oliveira (Conector Ciencia). Mestre 
em Biologia Evolutiva pela Uppsala Universitet (Suecia). com projetos de tese realizados na Ludwig- 
Maximilians-Universitat Munchen (Alemanha} e Hardard University (EUA). Trabalhou coma 
pesquisador Nfvel II no Biotechnology Institute da Helsinki Yliopisto (Finlandia). Fundou a 
microempresa social Conector Ciencia depois do curso de empreendedorismo na Helsinki Think 
Corner e treinamentos em tecnologias digitais em laborat6rios academicos e Makerspaces. 

Meta 57.1 -Acoes Educativas Extra Muros 
A meta foi superada no ano para atender a demanda da Fundacao Casa - Serra da 

Cantareira, o convite da orqanizacao da Campus Party Brasil para realizar uma palestra no Painel 
Educacao do Futuro e tarnbern para atender a iniciativa da CPOS. Destacamos que o cumprimento 
extra dessa meta nao onerou nosso orcarnento. 

Foto dos Alunos com o kit lanche fornecido pelo Museu 
Foto: Pedro Jackson 
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Fotos dos alunos, professores e equipe do Museu 

Foto: Pedro Jackson 
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Ac6es potenciais desenvolvidas Planejamento das 

63 pelas diversas areas tecnicas 63.1 Meta- acoes potenciais 
da OS para inteqracao ao Resultado elaborado e entregue - 

Sisem-SP SISEM 

64.1 Meta-Produto N' de exposlcees 
ilinerantes realizadas 

Ac;Oes/ programas I projetos de 
integra~o ao SISEM-SP Meta- 64 realizados no interior do 64.2 Resultado N° minima de publlco 

Estado, regiao metropolitana e 
liloral (Exposic;Oes) 

64.3 Meta- N' minimode 
Resultado municipios atendidos 

Acoes Atnbuto da N° P I d N° M Mensuracao Penado Prev,sto Rcaliz ado ICM% ac ua as ensuracao 

Apresentamos as acoes realizadas durante o trimestre, levando em consideracao as 
expostcoes, palestras e oficinas, considerando o nurnero de municfpios, nurnero de publico 
atendido, entre outros fatores. Alem de estabelecer um breve demonstrativo do desenvolvimento 
dessas acoes que serao discutidas mais a fundo nos anexos tecnicos. 

PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM- SP 

Somente nesse perfodo, tivemos 31 grupos cancelados pela FOE. Apesar de muitos 
cancelamentos ocorrerem em datas pr6ximas a visita, conseguimos suprir essa demanda com 
outros tipos de grupos. 

Meta 78.1 - Visitas educativas oferecidas para alunos da Rede Estadual de Ensino (Parceria 
FOE) 

Meta 77.1 -Visitas Mediadas Publico Geral 
No trimestre foram atendidos 5.141 visitantes que participaram das visitas mediadas, 

superando a meta do trimestre e do ano. A equipe educativa se empenha constantemente no 
treinamento de nossos mediadores, a fim de quern a linguagem do conteudo abordado seja sempre 
adequada a todo e qualquer tipo de publico que visita o museu. Como resultado, temos recebido 
cada vez mais variados tipos de publico. Neste trimestre recebemos 11 grupos da Secretaria 
Municipal de Guararema, que trouxeram alunos do 5° ano para complementar o projeto de 
encerramento do ciclo de ensino. Alem disso, contamos com grupos da Policia Militar, advindos da 
parceria existente desde os anos anteriores. 

Meta 59.1 - Estagios Tecnlcos 
Mantivemos no quarto trimestre, para o programa de estaqios dentro do programa 

educativo, uma estaqiaria para colaborarem junta ao setor de arquitetura no levantamento de dados 
historioqrafico e irnaqeticos, assim coma na producao de material qrafico sabre o urbanismo e a 
arquitetura da cidade Sao Paulo. 
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Exposir;ao ltinerante "Museu Catavento - a ciencia mais perto de voce" 
O "Museu Catavento - a ciencia mais perto de voce" e um projeto da Secretaria da Cultura 

do Estado de Sao Paulo desenvolvido pela Orqanlzacao Social Catavento Cultural e Educacional. 
O objetivo desta mostra itinerante foi levar um pouco do que e realizado no Museu Catavento - 
museu de ciencias, a diversos municipios do Estado de Sao Paulo. Em uma carreta foram 
apresentadas 9 instalacoes de forma simples, divertida e interativa. 

Essa carreta percorreu cidades do entorno da cidade de Sao Paulo de 10/12 a 21/12, 
visitando 04 cidades, atendendo um total de 1.255 pessoas, entre criancas, jovens, adultos e idosos. 

Meta 64.1 - Ar;oes/ programas I projetos de integrar;ao ao SISEM-SP realizados no interior do 
Estado, regiao metropolitana e litoral - Exposir;oes 
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Meta 67.1 - Estagios Tecnlccs - Nao Remunerados 
A9ao pactuada prevista para o 3° trimestre foi realizada apenas no 4° trimestre devido a 

problemas de transporte com os estaqiarios. O estaqio tecnico foi realizado com estudantes de 
biologia alocados no Borboletario de Diadema. 0 intuito da atividade foi desenvolver com os 
mesmos um roteiro sabre o conceito de Evolucao das especies, passando par duas Se9oes do 
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Meta 66.1 - Rede de Museus de Ciencias ou Encontro Regional do SISEM 
Em cumprimento a meta que estabelece a participacao do Museu Catavento na Rede de 

Museus de clencias, a equipe do Programa de Inteqracao ao SISEM-SP realizou o encontro com o 
lnstituto de Estudos Avancados da USP, representado pelo Professor Dr. Walter Neves. 0 evento 
teve coma foco a parceria a ser realizada para o desenvolvimento de futura ltinerancla sabre a 
ternatica "Evolucao". 

Muse61oga Paula Ferreira Muse61oga Paula Ferreira 

areas. 

Minicurso: Do nascimento a permanencla - Estudo sobre acervos antropol6gicos em 
museus 

O Museu Catavento apresentou em forma de minicurso a reflexao critica sabre muitas 
questoes que implicam nos processos de rnusealizacao de acervos ligados a antropologia fisica. 
Neste sentido a muse61oga do Catavento, Paula Paiva Ferreira, apresentou estudos de casos e 
diversas metodologias museol6gicas ligadas ao tema. 

O minicurso teve foco em profissionais ligados a museus e centros culturais de diferentes 

Meta 65. 1 - Publico de outros municipios para cursos de capacltacao 

Museu Catavento - A ciencia mais perto de voce 
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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 instltuicao de maneira a 
torna-la conhecido para adultos, jovens e criancas, coma espaco de ditusao da ciencia, tecnologia 
e cultura e coma referencia nacional. Alem disso, visa fortalecer a presenca do Museu nos diferentes 
tipos de midia, e com o seu publico, firmando-o coma um espaco de educacao cientifica e cultural 
da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de Sao Paulo. 

PROGRAMA DE COMUNICACAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Palestra - Camila Aberaldo 

Meta 69.1 - Visitas tecnicas, palestras, cursos ou oficinas realizadas 
Com a ternatica "Museologia" foi realizada uma palestra pela historiadora Camila Aderaldo 

do Museu do Futebol, trazendo para a discussao o Centro de Referencia em museus. lnicialmente 
foi realizada uma apresentacao sabre a forrnacao do Museu e seu Centro de referencia. 
Posteriormente discutiram-se come as acoes do CRMF sao realizadas e coma elas se articulam no 
meio museol6gico. 

Estaqios Tecnlcos - Nao Remunerados Estagios Tecnicos - Nao Remunerados 

Museu Catavento que abordam o tema. Sao elas: "Dinos do Brasil" e "Do Macaco ao Homem". Ap6s 
a visita foi realizada uma discussao sabre o tema com todos os presentes. 

organizacao social de cultura 

l~Catavento 
V } c JI ura e educacional 



Palacio das Industrias I Parque D. Pedro II CEP 03003-060 Sao Paulo SP I faleconosco@cataventocultural.org.br I -.cataventocultaral.or&.br 

34 

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

Destacamos neste trimestre a reallzacao de parceria entre o Programa de Cornunicacao, 
Programa de Proqrarnacao Cultural, Programa Educativo ea Globosat, para realizacao da atividade 
especial "Escola de Genios". A atividade foi proposta para o lanc;:amento da serie "Escola de Genios" 
no canal Gloob. Realizada nos dias 12 e 13 de outubro a exposicao apresentou varies experimentos 
cientificos de diferentes areas do conhecimento e que sao tema da serie. Atraves da parceria, alern 
de atender o publico do Museu tivemos grande retorno de midia e colheremos frutos ainda em 2019, 
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comercial por 12 meses 

Anuncios em Veiculos de 
76 Comunicacao de Grande 76.1 Meta-Produto 

Expressao 

0% 2°Trim 
1°Trim 100% 

Acocs Atrrbuto da N° C I d N° M Mensuracao Pcrrodo Previsto Re,1111.ido ICM~, one rcrona as ensurac ao 

META ANUAL 1 1 100', 
4°Trim 

0% 3°Trim 
100% 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 1 100"/., 
0% 4°Trim 
0% 3°Trim 

100% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 150 000 241 211 161% 
119% 89.546 75.000 4°Trim 
202% 151.665 75.000 3°Trim 

0% 2°Trim 
0% 1°Trim 

META ANUAL 1 000 1 767 177"," 
575 200 288% 4°Trim 

128% 384 300 3°Trim 
202% 403 200 2°Trim 

405 300 135% 1°Trim 
META ANUAL 6 000 233 188 3886' 

4.420 1.500 4°Trim 
426% 6.394 1.500 3°Trim 
6226% 93.390 1.500 2°Trim 

128.984 1.500 8599% 1°Trim 
META ANUAL 4 4 100% 

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

META ANUAL 1 1 100" .. 
4°Trim 

72 Reformulai;:ao do site do 72.1 Meta-Produto N° de acoes para 
Museu retormulacao do site 

Proposta de reformulacao 
N° de propostas para 

reformualacao de 73 de sinalizacao interna e 73.1 Meta-Produto sinalizacao interna e externa do Museu externa do Museu 

Proposta de N° de porpostas para reformulacaorrevisao de rerormutacao de 74 logomarca e identidade 74.1 Meta-Produto logomarca e identidade visual do Museu com visual previa aprovacao da SEC 

100% 3°Trim 

71.5 Meta-Produto 

0% 2°Trim 
1°Trim 0% 

Monitorar n° de visitantes 
virtuais (Site) 

N° de canais de 
comuntcacao implantados 

71.1 Meta-Produto (Ex: facebook mentions, 
periscope (twitter), stories 

(instagram) e live do 
outube. 

N° de parcerias/ 
projetos/programas 

71.2 Meta-Produto implantados para os 
diversos segmentos de 

Plano de comunicacao publico do museu 
desenvolvido e implantado 
para articular e planejar a 

71 cornunicacao com os 71.3 Meta- Monitorar n• de visitantes 
diversos publicos da Resultado virtuais (Redes Sociais) 
lnstituicao, valorizar a 
marca e aumentar a 

visibilidade do museu 

71.4 Meta-Produto N° minimo de insercoes na 
midi a 

Acoes Atrrbuto da N° P I d N° M Mensuracao Perrodo Previsto Rcal,zaclo ICM% ac ua as ensurac ao 

organizacao social de cultura 
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Meta 71.4 - N° minimo de lnsercees na midia 
Tivemos 575 insercoes espontaneas na midia, uma media de 6,3 ao dia. Assim como nas 

redes sociais, a meta de insercoes na midia do 4° Trimestre de 2018 foi superada devido a 
proqrarnacao especial preparada para o periodo, com ativacao de marca de uma serie sabre jovens 
cientistas, proqrarnacao da SNCT, Carreta "Museu Catavento - A ciencia mais perto de voce", entre 
outros. Tivemos ainda uma inusitada hist6ria de amizade e solidariedade envolvendo dais amigos 
de Braqanca que repercutiu de maneira muito positiva nos mais diversos tipos de midia. Nunca e 
demais ressaltar que o trabalho desenvolvido com a Coordenadoria de Cornunlcacao e lmprensa 
da Secretaria da Cultura, que faz a interface com os veiculos de cornunicacao, tern permitido que 
nossas atividades estejam sempre na pauta das edicoes. 

Meta 71.3 - Monitorar n° de visitantes virtuais 
No 4° trimestre de 2018, mais uma vez, ultrapassamos com grande margem a meta de 

visitantes virtuais. Considerando a soma de novos acessos nas contas do Facebook, lnstagram e 
Youtube chegamos a 4.420. Atribuimos o resultado a proqrarnacao cultural realizada mes a mes 
como: Dia das Criancas - ativacao da serie Escola de Genios do canal Gloob (globosat), com a 
parttclpacao dos atores da serte e varlos posts nas redes; Semana Nacional de Tecnologia; Sao 
Paulo Tech Week, entre outros. Alern disso, as redes sociais do Museu tern conseguido, 
gradativamente, atingir seu publico alvo e reverberar atraves deste. 

Escola de Genies" - Canal Gloob 

visto que em fevereiro e rnarco teremos o agendamento de 10 onibus e lanche para alunos de 
escolas publicas de Sao Paulo. 

organlzacao social de cultura 
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Meta 76.1 - Anuncios em Veiculos de comuntcacao de Grande Expressao (meta 
condicionada): 

Nao realizamos anuncios pagos no periodo, mas promovemos o atraves de outras frentes 
como a parceria com a National Geografic (anuncio mensal), a ampla divulga9ao do museu atraves 
da acao extra-muros Catavento no Shopping, alern do projeto "Museu Catavento - A ciencia mais 
perto de voce'' com a visita do Museu a diversas cidades do interior de Sao Paulo em uma carreta. 
Tanto a acao nos shoppings como o Catavento ltinerante permitem uma divulqacao por meio da 
pr6pria carreta, insercoes na midia, outdoors, anuncios dos shoppings, afixacao de materiais 
graficos e campanhas virtuais. 

Meta 71.5 - Monitorar n° de visitantes virtuais (site): 
No 4° trimestre atingimos o nurnero de 89.546 novos acessos no site. Com a grande 

divulqacao de nossas acoes nosso site se torna tarnbern mais procurado, ja que prestamos o service 
de agendamento, fornecemos as principais inforrnacoes sobre o acesso ao museu, um canal direto 
de comunlcacao com o publico (fale conosco) e divulqacao da proqramacao cultural. Atribuimos aos 
fatores mencionados o aumento de consultas na paqina do museu no periodo. 

•TV 

• lmpresso 

• Radio 

MUSEU CATAVENTO NA MIDIA 
DE OUTUBRO A DEZEMBRO de 2018 

575 lnsercoes I 6,4 ao dia 

• Online 

organizacao social de cultura 
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Meta 81.1 - Obtencao ou renovacao do Alvara de Funcionamento de Local de Reuniao 
O Alvara de Funcionamento teve validade ate 11/01/2019, e os trarnites para renovacao 

forma iniciados em dezembro/18. 

Meta 80.1 - Obtencao ou Renova~ao do AVCB 
O AVCB foi renovado e tern validade ate 23/04/2021. 

Meta 79.1 - Readequa~ao das Instalacoes Eletricas e Hldraullcas 
Num primeiro momento realizamos uma tomada de precos e contratamos pelo menor valor 

a empresa "Formato Projetos e Desenhos Tecnicos Ltda", para realizar um laudo tecnico que 
analisasse os services que foram executados na obra ate sua interrupcao, e que elaborasse uma 
planilha orcarnentaria referencial para que fosse estabelecido o montante necessario para 
finalizacao da obra. Somente ap6s esse laudo e planilha, pudemos ter a dirnensao do valor da verba 
a ser requisitada para a Secretaria da Cultura, para que pudessernos ter base de valores para 
abertura de uma nova contratacao. 

Meta 9.1 - Renova~ao de Seguro 
O seguro patrimonial e de responsabilidade civil foi renovado em 18/11 /2018 e tern vigencia 

ate 18/11/2019. 

100% 
3°Trim 
2°Trim obtencao OU renovacao do 

81 Alvara de Funcionamento de 81 .1 Dados Extra 
Local de Reuniao 

META ANUAL 1 1 100% 

Alvara obtido, renovado ou 
protocolado 

1°Trim 

100% 
3°Trim 
2°Trim 

BO 80.1 

META ANUAL 1 1 100% 

AVCB obtido ou renovado Dados Extra obtencao OU Renovacao do 
AVCB 

1°Trim 

100% 4°Trim 
3°Trim 
2" Trim 

79 

META ANUAL 1 1 100~, 

N° de acoes Readequacao 
das instalacoes eletricas e 

hidraulicas 

Meta- 
Resultado 79.1 

Readequacao das 
lnstalacoes Eletricas e 

Hidraulicas 

1°Trim 

100% 4°Trim 
3°Trim 
2°Trim 

9.1 9 Renovacao de Seguro 

META ANUAL 1 1 100", 

Seguro Renovado Dados Extra 

1° Trim 

Acoes Atnbuto cla N° p t d N° M Mensura~ao Penoclo Provisto Real11ado ICM", ac ua as ensuracao 

O Programa de Edificac;:Oes busca dar cumprimento a todas as obriqacoes e retinas tecnicas, 
garantindo a seguranc;:a da edlticacao e das instalacoes, bem come dos usuarios e funcionarios. 
Durante o ano de 2018 todas a acoes pactuadas foram cumpridas: 

organizacao social de cultura 
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MET AS CONDICIONADAS - PLANO DE TRABALHO DE 2018 
Durante o ano de 2018, apesar dos esforc;:os envidados pela OS, grande parte das metas 

condicionadas intencionadas para realizacao, nao foram realizadas pois ainda nao ha parceiros 
privados interessados na realizacao dos projetos, assim como tambern nao houve nenhum aporte 
adicional por parte da SEC para realizacao destas acoes, 

Metas condicionadas nao realizadas: 15.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 
47.1, 48.1, 60.1, 61.1 e 62.1. 

Em contrapartida, tivemos algumas metas condicionadas cumpridas ou cumpridas 
parcialmente: 

A meta condicionada N° 24.1 - "Cursos de Capacitacao para profissionais de Acervos 
Tecnol6gicos, Biol6gicos e Cientfficos" foi realizada no dia 12 de abril de 2018, com a participacao 
da integrante do Programa de Acervo, Pamella Andrade, do serninario "Nano - Materiais aplicados 
a Conservacao de Bens Culturais", realizado na Pinacoteca de Sao Paulo. A forrnacao teve como 
objetivo mostrar meios de aplicac;:6es para tratamentos em materiais que comp6em os bens 
culturais, a fim de minimizar seu processo de deqradacao. 

A meta N° 78.1 - "Visitas educativas oferecidas para alunos da Rede Estadual de Ensino 
(Parceria FOE) " foi realizada no 3° e 4° trimestre, com a visita de 17 .503 alunos de escolas 
estaduais. Apesar da realizacao de 92% da meta condicionada devido a cancelamentos de grupos 
em datas pr6ximas a visita a acao foi um grande sucesso. 

A meta N° 75.1 - "Campanha de Marketing: Parceria com a NatGeo para veiculacao de 
comercial por 12 meses", no 1 ° trimestre foi consolidada a parceria com a Nat Geo Kids, canal 
lanc;:ado em outubro de 2017 para o publico infantil pela National Geografic. A parceria foi de grande 
irnportancia para o Museu Catavento, pois alern de promover uma exposicao para os visitantes do 
Museu divulgou o equipamento na revista e nos canais ligados a Nat Geo, durante 12 meses. A 
parceria atende aos Programas de Cornunicacao e Desenvolvimento lnstitucional, de Proqramacao 
Cultural e de Gestao Executiva, pois proporcionou uma atividade para o publico visitante, divulqara 
tanto as atividades do Museu Catavento quanto a pr6pria Secretaria da Cultura gerando uma 
captacao de mais de 500 mil reais em publicidade para o Museu. 

A meta 76.1 - "Anuncios em Veiculos de Cornunicacao de Grande Expressao" foi cumprida 
parcialmente (50%), e apesar de nao realizamos anuncios pagos no 2° semestre, promovemos o 
atraves de outras frentes como a parceria com a National Geografic (anuncio mensal), a ampla 
divulqacao do museu atraves da acao extra-muros Catavento no Shopping, alern do projeto "Museu 
Catavento - A ciencia mais perto de voce" com a visita do Museu a diversas cidades do interior de 
Sao Paulo em uma carreta. Tanto a acao nos shoppings como o Catavento ltinerante permitem uma 
divulgac;:ao por meio da pr6pria carreta, insercoes na midia, outdoors, anuncios dos shoppings, 
afixacao de materiais qraficos e campanhas virtuais. 

organizacao social de cultura 
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Evento de inauquracao: "Paineis Solares - GERANDO ENERGIA SOLAR" 

Meta N° 02 de 2017: "PAINEIS SOLARES - Nova lnstalacao 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 mecanico - 
observadas por meio das esculturas cineticas. Alem disso, os visitantes poderao entender a 
correspondencia entre a tncldencia 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 fomecidos 
pela parceria junta a Subsecretaria de Energias Renovaveis atraves da empresa Hestia Energy. Ao 
Museu Catavento coube o desenvolvimento da expografia ea execucao do Totem, bem como o 
conteudo a ser apresentado na cornunicacao cientifica do equipamento. 

Para a inauquracao que aconteceu em 5 de junho de 2018, contamos com a participacao 
do Secretario de Estado da Pasta da Energia e Minera9ao, 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). 

METAS PENDENTES DE EXERCiCIOS ANTERIORES 

organizacao social de cultura 
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Realizado 
% Realizado 

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GEST.AO Orcamento 2018 acumulado 
Anual 

2018 

4 Total de Rece itas vinculadas ao Plano de Trabalho 21.632.314 21 14.637.811,28 67 67% 
4.1 Receita de Reoasse Aorooriada 18.785.137,92 9.707.036 73 51 67% 
4.2 Receita de Captacao Aorooriada 2.623.176,29 4344332,71 165,61% 
4.2.1 Captacao de Recursos Operacionais (bilheteria, cessao onerosa de espaco, loja, 1.268.724,80 2.516.849,00 198,38% 

cafe, doacoes, estacionamento, etc) 
4.2.2 Captacao de Recursos lncentivados 953.974,99 580.817,24 60,88% 
4.2.3 Trabalho voluntarto e Parcerias 400.476,50 1.246.666,47 311,30% 
4.3 Total das Receitas Financeiras 224.000 00 586.44184 261,80% 
4.3.1 Receitas Fi nancei ras 224.000,00 301.332,33 134 52% 
4.3.2 Outras Receitas - 285.109 51 - 
5 Total de Receitas para a realizacao de metas condicionadas 6.645.000 00 - 0 00% 
5.1 Receitas para realizacao de metas condicionadas 6.645.000 00 -- - 000% 

II - DEMONSTRA<;AO DE RESUL TADO 

Reallzado 
% Realizado 

RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO Or~mento 2018 acumulado 
Anual 

2018 

1 Recursos Liquidos para o Contrato de Gestao 17.474.137 92 17 .870.787,80 102,27% 
1.1 Repasse Contrato de Gestao 12.807 .045 86 12.807.045,86 100 00% 
1.2 Movimenta~o de Recursos Reservados 913.142,37 - 596.473 ZS 6532% 
1.2.1 Constituicao Recursos de Reserva - 768.422,75 - 537.800,05 69,99% 
1.2.2 Reversao de Recursos de Reservas - - - 
1.2.3 Constituicao Recursos de Contingencia - 144.719,62 - 152.867,64 105,63% 
1.2.4 Revers so de Recursos de Contingencias - 94.194,44 - 
1.2.5 Constitulcao Recursos Reserva - Outros (especificar) - - - 
1.2.6 Revers ao de Recursos Reservados (Outrosl - - - 
1.3 Outras Receitas 5.580.234 43 5.660.215 19 10143% 
1.3.1 Saldos anteriores para utilizacao no exercicio 5.356.234,43 5.356.234,43 100 00% 
1.3.2 Outros saldos 224.000,00 303.980,76 135 71% 
1.3.2.1 Receitas Financeiras - 224.000 00 301.332,33 134 52% 
1.3.2.2 Outras Recei tas - 2.648,43 - 
2 Recursos de lnvestime nto do Contrato de Gestao - - - 
2.1 lnvestimento do CG - - - 
3 Recursos de CaPtacao 2.619.176 29 3.097.339,32 118 26% 
3.1 Recursos de Captacao voltados a Custeio 2.619.176 29 3.097.339.32 118 26% 
3.1.1 Captacao de Recursos Operacionais (bilheteria, cessao onerosa de espaco, loja, 1.268.724,80 2.516.849,00 198,38% 

cafe, doacoes, estacionamento, etcl 
3.1.2 Caotacao de Recursos lncentivados 953.974,99 580.490,32 60,85% 
3.1.3 Trabalho voluntar!o e Parcerias . 396.476,50 - 0,00% 
3.2 Recurses de Captacao voltados a lnvestimentos , - - - 

/ 

I· REPASSES E OllTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRA TO DE GESTAO 

Relat6rio Gerencial Previsto versus Realizado - Exercfcio de 2018 
CATA VENTO CULTURAL E EDUCACK)NAL • ORGAN 12A<;AO SOCIAL DE CUL TURA 
Museu Catavento - CG 02/2017 
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Realizado 
%Realizado DESPESAS DO CONTRATO DE GESTA.0 Orcamento 2018 acumulado 

Anual 
2018 

6 Total de Despesas ' 21.632.314 21 - 14.637 .811,28 6767% 
6.1 Subtotal de Despesas 19.696.837,71 - 12.097 .449 76 61,42% 
6.1.1 Recursos Humanos - Salarios, encargos e beneficios - 8.671.713,97 - 6.697 .678 51 77,24% 
6.1.1.1 Diretoria - 1.041.67116 - 390.877 36 37 52% 
6.1.1.1.1 Area Meio - 250.000,00 - 0,00% 
6.1.1.1.2 Area Fim ! - 791.671,16 - 390.877,36 49,37% 
6.1.1.2 Demais Funcionarios - 5.767 .685,00 - 4.611.625 47 79,96% 
6.1.1.2.1 Area Meio 1.993.477,00 - 1.159.161,95 58,15% 
6.1.1.2.2 Area Fim 3.774.208,00 - 3.452.463,52 91,48% 
6.1.1.3 Estagiarios \ ' - 1.862.357,81 - 1.695.175 68 9102% 
6.1.1.3.1 Area Meio ' i - - - 
6.1.1.3.2 Area Fim \ I - 1.862.357,81 1.695.175,68 91,02% 
6.1.1.4 Aprendizes \ I - - - 
6.1.1.4.1 Area Meio - - - - 
6.1.1.4.2 Area Fim - - - 
6.1.2 Prestadores de services (Consultorias/ Assessorias/Pessoas Juridicas) - Area Meio 

2.226.772,81 - 1.872.768,40 84,10% 

6.1.2.1 Limoeza - 676.844,59 572.529,84 84,59% 
6.1.2.2 Vigilancia I oortaria I seauranca \ - 546.259,28 460.889,93 84,37% 
6.1.2.3 Juridica \ - 63.699,33 - 56.115,75 88,09% 
6.1.2.4 Informatica ', ' - 13.471,67 9.206,88 68,34% 
6.1.2.5 Administrativa I RH ....._ \. - 289.781,73 - 227.458,67 78,49% 
6.1.2.6 Conti bi I ~' - 82.313,14 - 84.500,00 102,66% 
6.1.2.7 Audi tori a - 80.352,00 - 49.835,67 62,02% 
6.1.2.8 Outras Despesas (Bilheteria, Sist. tntegrado, Direito de Uso l - 474.051,07 - 412.231,66 86,96% 
6.1.3 Custos Administrativos lnstitucionais e Governanca 1.956.333 52 - 1.912.940 54 9778% 
6.1.3.1 tocacao de im6veis 
6.1.3.2 Utilidades nubhcas 1.026.917 76 888.390,66 86,51% 
6.1.3.2.1 A2ua - 379.302,53 - 382.707,78 100,90% 
6.1.3.2.2 Energia El etri ca - 477.330,25 379.481,08 79,50% 
6.1.3.2.3 Gas - - 
6.1.3.2.4 Internet .,-"' - 77.619,33 - 65.189,25 83 99% 
6.1.3.2.5 Telefonia ; - 92.665,65 - 61.012,55 65,84% 
6.1.3.3 Uniformes e EPls --- / - 31.965,75 - 22.198,18 69,44% 
6.1.3.4 Via2ens e Estadias 

,- - 29.282 46 - 35.907,98 122,63% 
6.1.3.5 Material de consume, escrit6rio e limoeza 360.473,79 265.134,43 73,55% 
6.1.3.6 Desoesas trlbutirias e financeiras - 102.166,67 270.451,42 264,72% 
6.1.3.7 Desoesas divers as (correio, xerox, motobov, etc.) 208.038,93 160.935,27 77,36% 
6.1.3.8 Treinamento de Funcionartos 12.833,33 8.192,60 63,84% 
6.1.3.9 Outras Desoesas - 124.654 83 261.730,00 209,96% 
6.1.3.9.1 tocacao de Veiculos 90.654,83 - 72.878,57 80,39% 
6.1.3.9.2 I nves ti mentos 34.000,00 - 23.221,37 68,30% 
6.1.3.9.3 Provi sees Judi ci a is 165.630,06 
6.1.3.10 Plano Museol6gico 30.000,00 - 0,00% 
6.1.3.11 Planeiamento Esttateai co 30.000,00 - 0,00% 
6.1.3.12 Pesauisa de oubl ico - 
6.1.4 Programa de Edificacoes: Conservacao, Manutencao e Seguranca - 4.381.621,71 483.724 56 11,04% 
6.1.4.1 Conservacao e manutencao de edifi cacoes (reparos, pinturas, limpeza de caixa 4.151.288,38 387.705,30 9,34% de aeua, limoeza de cal has, etc.) 

- - 
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Sezuranca e AVCB 78.666,66 59.350,85 75,45% 
6.1.4.3 Eauioamentos I lmolementos - - 
6.1.4.4 seauros (predial, lncendlo, etc.) 46.666,67 32.826,41 70,34% 
6.1.4.S Outras Desoesas llnvestimentosl - 105.000 00 3.842,00 3,66% 
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r lsuperavit/Deficit do exercicio 

6.1.5 Proeramas de Trabalho da Area Fim - 2.096.519,34 - 1.008.931,62 4812% 
6.1.5.1 Proerama de Acervo: Documentaciio, Conservacao e Pesquisa - 43.694,76 19.121,30 43,76% 
6.1.5.1.1 Aouistcao de Acervo - - 5.825,90 - 
6.1.5.1.2 Armazenamento de acervo em reserva tecnica externa - - - 
6.1.5.1.3 Transoorte de Acervo - - - 
6.1.5.1.4 Conservacao e Restauro - - 3.623,76 - 
6.1.5.1.S Outras Desoesas I - - - 
6.1.5.1.6 Higienizacao deAcervo I - 29.129,84 - 771,64 2,65% 
6.1.5.1.7 Li mpeza da Tenda - 14.564,92 - 8.900,00 61,11% 
6.1.5.1.8 I nves ti mentos - - - 
6.1.S.2 Prol!rama de Exposiciies e Pro11:ramacio Cultural - 1.043.694,75 - 460.496,77 4412% 
6.1.5.2.1 txoostcoes Temoorari as 643.694,75 - 272.757,42 42,37% 
6.1.5.2.2 Prograrnacao Cultural - 400.000,00 - 187.739,35 46,93% 
6.1.5.2.3 Elaboracao Proietos rnuseozraflcos - - - 
6.1.5.2.4 lmolantacao de oroleto museoaraflco - - - 
6.1.5.2.5 Outras Despes as - - - 
6.1.5.2.6 lnvestimentos - - - 
6.1.5.3 P roarama Ed ucat ivo - 949.129 83 - 529.313,55 5577% 
6.1.5.3.1 Servi co Educativo e Proietos Esoeciais - - 350,00 - 
6.1.5.3.2 Canacitacao de Profissionais - 29.129,83 - 0,00% 
6.1.5.3.3 Manutencao do conteudo excosttivo/adecuacao - 600.000,00 - 517.873,55 86,31% 
6.1.5.3.4 Novas instalacoes - 250.000,00 - 0,00% 
6.1.5.3.S I nvesti mentos - 70.000,00 - 11.090,00 15,84% 
6.1.S.4 Programa de lntegracao ao SISEM-SP ' - 60.000,00 - 0,00% 
6.1.5.4.1 Exposicbes ltinerantes ....... \. - 30.000,00 - 0,00% 
6.1.5.4.2 Outras acoes de Aooio ao SIS EM-SP ~. - 30.000,00 0,00% 
6.1.6 comunicacso e Imprensa - 363.876,36 - 121.406,13 33 36% 
6.1.6.1 Plano de Cornunicacao 
6.1.6.2 Site - 157.560,69 - 11.645,25 7,39% 
6.1.6.3 Proietos Gr aflcos e Materiais de cornunicacao 145.649,00 - 73.980,08 50,79% 
6.1.6.4 Assessoria de imp res a e Publicidade 60.666,67 - 35.780,80 58,98% 
6.2 Depreciacao/ Amortizaciio/Baixa do lmobilizado - 1.935.476,50 - 2.540.361 52 131,25% 
6.2.1 Deoreciacao - 1.500.000,00 - 1.540.673,31 102,71% 
6.2.2 Amornzacao - 25.000,00 - 20.983,66 83,93% 
6.2.3 Baixa de ativo imobilizado »: - 10.000,00 22.609,98 226,10% 
6.2.4 Outros (esoecificarl -- / - 400.476,50 956.094,57 238,74% 
6.2.4.1 Voluntarios/Servi cos Gratuitos - I - 400.476,50 956.094,57 238,74% 

organizacao social de cultura 

l.-Catavento P",. cultural e educacional 



Palacio das Industrias I Parque 0. Pedro II CEP 03003-060 sac Paulo SP I faleconosco@cataventocultural.org.br I w-.cataventocultural.or1.br 

43 

IV - PROJETOS A EXECUTAR, SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO 
Realizado 

% Realizado 
DE GESTAO E SALDOS BANcARIOS 

Or~mento 2018 acumulado 
2018 

Anual 
11 Projetos a Executar (Contabill - 56.206.305,69 - 
11.1 Recursos liauidos disooniveis 17.250.137,92 64.762.836,03 375,43% 
11.1.1 Saldo dos exercicios anteriores _/ 5.356.234,43 51.955.790,17 970,01% 
11.1.2 Recursos liauidos para o contrato de gestao .... 11.893.903,49 12.807.045,86 107,68% 
11.2 Recei tas apropri adas 2.623.176,29 5.199.131,37 198,20% 
11.3 Receitas fi nancei ras dos recur sos de reservas e contineenci a 224.000,00 301.332,33 134,52% 
11.4 lnvestimentos com recursos vinculados ao CG - 20.097.314,21 - 14.056.994,04 69,94% 
11.5 Restituicao de recursos a SEC - - - 
12 Recursos lncentivados - saldo a ser executado - 200.192,77 - 
12.1 Recursos captados 953.974,99 780.519,64 81,82% 
12.2 Receita aorooriada do recurso caotado 953.974,99 490,37 0,05% 
12.3 Desoesa realizada do recurso caotado 953.974,99 - 580.817,24 60,88% 
13 Outras informacoes: saldos bancarlos 6.167.886,04 10329.003,82 167,46% 
13.1 Canta de Repasses do Contrato de Gestao 3.993.233,85 6.308.012,23 157,97% 
13.2 Canta de caotacao Ooeracional 1.361.000,58 1.987.457,98 146,03% 
13.3 Conta de Proietos lncentivados - 580.446,05 
13.4 Canta de Recurso de Reserva 43.273,46 583.129,49 1347,55% 
13.5 Canta de Recurso de Conti ngenci a 770.378,15 869.958,07 112,93% 
13.6 Demais Sal dos (especificar) - - - 

IV - PROJETOS A EXECUTAR 

Realizado 
% Realizado 

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO Or~mento 2018 acumulado 
2018 

Anual 
8 lnvestime ntos com recursos vinculados ao contratos de gestao - 126.500 65 - 
8.1 Equiparnentos de tnforrnatica - - - 
8.2 M6veis e utensilios - 21.678,78 - 
8.3 Maauinas e eauioamentos I - 20.133,87 - 
8.4 Software - - - 
8.5 8enfei tori as - - - 
8.6 Aauisicao de acervo - 84.688,00 - 
9 Recursos oiiblicos esoecificos para investimento no contrato de gestao - - - 
9.1 Equinamentos de inforrnatica - - - 
9.2 M6veis e utensilios - - - 
9.3 Maquinas e ecuioarnentos : - - - 
9.4 Software l ,_ - - 
9.5 Benfei tori as ,. _,,. - - - 
9.6 Acuistcao de acervo - - - 
10 lnvestimentos com recursos incentivados --- - 182.820,01 - 
10.1 Eauioamentos de Informatica ? - - - 
10.2 M6vei s e utens iii os - 3.440,00 - 
10.3 Maauinas e eculnamentos ..... \ - 144.880,01 - 
10.4 Software '- - - - 
10.5 Benfeitorias ,\ - 12.500,00 - 
10.6 Aauisicao de acervo "" - 22.000,00 - 

111- INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO 
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Como demonstrado acima, a realizacao desta rubrica em 2018, tanto no 4° trimestre como no anual, 
se manteve um pouco abaixo do previsto, permanecendo dentro do orcarnento pactuado para o ano. 
lsso se da pela qestao executiva e estrateqica que preserva a execucao do contrato de gestao 

" Reallzado " DESPESASDOCONTllATODEGESTAO Orc;amento 2018 
Reallzado Reallzado Reallzado Reallzado Reallzado 

acumulado Reallzado 
12 trinestre 22 trimestre 32 trlmestre 42 trlmestre 42 

Anual 2018 
trlmestre 

Rea,rsos Humanos · 5alafios, encargos e benefidos 8.671.713,97 -1.687.498,93 -1.675597,55 -1.615.911,93 -1.718.670,10 20% - 6.697.678.Sl 77% 
Olretoria 1.041.671,16 84.992,82 86360,30 - 86360,24 - 133.164,00 13% 390.877,36 38% 
Area Meio 250.000,00 0% 0% 
Area Fim 791.671,16 84.992,82 86360,30 86360,24 - 133.164,00 17% - 390.877,36 49% 
Oemals Fundon;irios 5.767.685.00 -1.184.955,10 -1.170530,52 -1.113.544,27 -1.142.595,58 20% - 4.611.625,47 80% 
Area Meio 1.993.477,00 - 390.662,19 339.423,63 232.199,45 - 196.876,68 10% - 1.159.161,95 58% 
Area Fim 3.774.208,00 - 794.292,91 831.106,89 • 881344,82 • 945.718,90 25" • 3.452.463,52 91% 
Estaerarios 1.862357,81 417551,01 • 418.706,73 • 416.007,42 • 442.910,52 24" - 1.695.175,68 91% 
Area Fim - 1.862.357,81 • 417.551,01 - 418.706,73 416.007,42 • 442.910,52 24% • 1.695.175,68 91% 

1) Recursos Humanos 

Despesas do Contrato de Gestao 

A meta de recurses financeiros captados, foi amplamente superada neste trimestre e no ano de 
2018 devido ao grande sucesso da proqrarnacao do Catavento ao longo do ano, onde atingimos 
neste trimestre uma visitacao de 162.610 e no anode 2018, 740.423 (Publico Geral). 
A superacao da meta tarnbern e resultado do novo valor de ingresso, que foi ajustado em 
fevereiro/2018 passando de R$ 6,00 para R$ 10,00. 
Na rubrica de Trabalho Voluntario e Parcerias tarnbem apresentamos uma ampla superacao da 
meta prevista qracas ao trabalho arduo efetuado pela nossa equipe de Captacao, que conseguiu 
em 2018 parcerias importantes como: OAK Educacao e Meio Ambiente L TOA que apresentou a 
peca teatral "Vou Oaqui Vou Pra la, Cada Coisa em $eu Lugar" para nossa proqrarnacao, a Cuattre 
Producoes e Eventos L TOA-EPP que trouxe a Exposicao "Aquapaisagismo - A arte oculta em um 
hobby", entre outras. E claro que tarnbern reafirmou nosso relacionamento com parceiros como a 
Mapfre, Modulart e Bayer. 
Na realizacao de nossas receitas vale salientar que obtivemos a parceira com o FOE (Fundacao 
para desenvolvimento da Educacao) que garantiu em 2018 a visita de 17.503 alunos da rede 
estadual de ensino ao Museu Catavento, realizando assim 92% da meta condicionada 78. 
Com a analise e acompanhamento constante do nosso orcarnento, realizamos tarnbern as metas 
condicionadas 24, 75 e 76 com recurses do Contrato de Gestao, nao impactando na realizacao das 
metas pactuadas. 

" Reallzado " RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AD CDNTllATO DE GEST.lo Dr~ento 2018 Realizado Realiudo Reallzado Reallzado Reallzado acumulado Reallzado 11 trimestre 2t trlmestre 31 trlmestre 41 trimestre 4• 
trimestre 

Anual 2018 

Total de Receitas vinruladas ao Plano de Trabalho i' 21.632314,21 3389.172,16 3.854.021,99 3.370.915,46 4.023.701,67 19" 14.637.811,28 68" 
Receita de Repasse Apropriada I 18.785.137,92 2543.191,61 2.641.257,71 2.246.989,33 2.275598.08 12" 9.707.036,73 52" 
Receita de Capt~ Apropriada 2.623.176,29 583.741.09 1.139.032,36 1.055.040,77 1566518,49 60" 4344332,71 166" 
Capta~ao de Recursos Operacionais (bilheteria, eessse onerosa 1.268.724,80 493.199,00 500.755,00 882.715,00 640.180,00 50% 2.516.849,00 198" de esoaco, loia, cafe, doacOes, estacionamento etcl 
Capta~ao de Recurses lncentivados 953.974,99 - 3,61 580.813,63 61% 580.817,24 61" 
Trabalho Voluntario e Parcerias ' 400.476,50 90542,09 638.277,36 172.322,16 345.524,86 86" 1.246.666,47 311" 
Total das Receitas Financeiras ' ., 224.000,00 262.239,46 73.731,92 68.885,36 181.585,10 81% 586.441,84 262" 
Receitas Fina ncei ras 224.000,00 80.252,41 73.277,54 67.210,19 80.592,19 36% 301332,33 135% 
Outras Receitas 181.987,05 454,38 1.675,17 100.992,91 - 285.109,51 
Total de Receitas para a realiz~ de metas condidonadas 6.645.000,00 - 0% o" 
Receitas para realiz~ao de metas condicionadas 6.645.000,00 - - 0% 0% 

Receitas do Contrato de Gestao 

REALIZAC.AO ORCAMENTARIA DO 4° TRIMESTRE E ANUAL 2018 
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As despesas do contrato de qestao referentes a Custos Administrativos, lnstitucionais e 
Govemanca, foram executadas dentro do previsto para o ano de 2018. Quanta a rubrica de 
provisoes judiciais, que eleva a realizacao do grupo de Outras Despesas, vale lembrar que se trata 
de custas judiciais, services de pericia alern do pagamento de processes, nesta rubrica tarnbern 
esta registrada a atualizacao das continqencias clveis e trabalhistas. No 4° trimestre houve 
desembolso rnonetario de R$ 28.539,48 referente a dep6sitos judiciais, R$ 2.100,00 de custos 
judiciais e R$ 63.549,67 de acordos judiciais, aos quais a probabilidade de perda ja estavam 
refletidos nesta provisao. 

" Rtllludo " OESPESAS DO CONTRATO DE GESTAO Or91mento 2018 Rtlltudo Rtlllzado Reaizado Relllzado Realludo aaimulado Relltudo 
11 trlrnestre 21 trlmestre 31 trlrnestre 41 trlmestre 41 

trlmestre 
Anuol 2018 

Custos Adminlstratlvos, lnstitudonals e Governan13 1.956333,52 - 382.678,60 492.515,88 422A43,18 615302,88 31" - 1.912.940,54 98" 
Utllldades publicas - 1.026.917,76 - 206344,55 207.094,01 249.248,35 225.703,75 22" - 888.390,66 87" 
Agua - - 379.302,53 85.984,60 89.222,65 116.054,38 91.446,15 24" 382.707,78 101" 
Energia Eletrica 477.330,25 92.656,30 85.624,95 100.507,12 100.692,71 21" 379.481,08 80% 
Internet 77.619,33 15.936,27 15.936,27 - 15.936,27 17.380,44 22" 65.189,25 84" 
Telefonia 92.665,65 11.767,38 16.310,14 16.750,58 16.184.45 17" 61.012,55 66" 
Uniformes e EPls / 31.965,75 682,70 6.370,85 13.860,25 1.284,38 4" 22.198,18 69" 
Viagens e Esta di as 29.282,46 4.686,70 68,80 4.245,72 26.906,76 92" - 35.907,98 123" 
Material de consumo, escrit6rlo e limpeza 360.473,79 73.729.47 68.670,64 54.670,55 68.063,77 19" 265.134,43 74" 
Despesas tributirias efinanceiras 102.166,67 20.061,29 30.007.46 30.443,79 189.938,88 186" 270.451,42 265" 
Oespesas diversas (correio, xerox, motDboy, etc.) 208.038,93 43.425,67 42.112,53 - 37 .214,33 38.182,74 18" 160.935,27 77" 
Treinamento de Funcionarios 12.833,33 7.807,60 385,00 3" 8.192,60 64" 
Outras Despesas 124.654,83 33.748,22 138.191,59 24.952,59 64.837,60 52" - 261.730,00 210" 
Loca~io de Veiculos 90.654,83 17.385,76 19.007,69 17 .923,68 18.561.44 20" 72.878,57 80% 
I nves ti mentos 34.000,00 10.493,94 8.789,33 2.229,00 1.709,10 5" 23.221,37 68" 
ProvisOes Judiclals 5.868,52 110.394,57 4.799,91 44.567,06 165.630,06 
Pl a no Museo16gico 30.000,00 °" °" Planejamento Estrategico 30.000,00 o" °" I __, 

3) Custos Administrativos, lnstitucionais e Governanca 

As despesas do contrato de gestao referentes a Prestadores de Services, foram executadas dentro 
do previsto para o ano de 2018. 

" Rt-o " DESPESAS DO CONTRATO DE GEST.f.O Or~ento 2018 Rtallzado Rtallzado Reallzado Rtlllzado Relllzado aaimulado Rtllludo 11 trlmestre 21 trlmestre 31 trlmestre 41 trlrnestre 41 
Anuol 2018 trlmestre 

Prestadores de servlc;os (Consuttorlas/ Assessorlas/Pessoas 2.226.772,81 463.795,01 438.697,22 486.029,44 484.246,73 22" 1.872.768,40 84" Jurldicasl -Area Melo 
Umpeza 676.844,59 143.134,29 143.134,29 143.134,29 143.126,97 21" - 572.529,84 85" 
Vigil3ncia / portaria / seguranca ' I 546.259,28 - 127.200,23 112.816,77 112.816,77 108.056,16 20" 460.889,93 84" 
Juridica \ I 63.699,33 - 14.202,00 - 13.230,00 13.230,00 15.453,75 24" 56.115,75 88" 
Informatica \ I 13.471,67 705,72 705,72 6.905,72 889,72 7" - 9.206,88 68" 
Administrativa I RH \ 289.781,73 56.474,19 - 54.539,19 55.263,19 - 61.182,10 21" 227.458,67 78" 
Cont.ibil ' 82.313,14 19.500,00 19.500,00 19.500,00 26.000,00 32" 84.500,00 103" 
Auditoria 80.352,00 4.956,27 272,96 34.693,90 9.912,54 12" 49.835,67 62% 
Outras Despesas (Bilheteria, Sist. lntegrado, Oireito de Uso) 474.051,07 97.622,31 94.498,29 100.485,57 119.625.49 25% 412.231,66 87% 

2) Prestadores de Servi~os 

focando em preservar as Areas Fins para realizacao quantitativa e qualitativa das metas propostas 
no Plano de Trabalho. 
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As despesas do contrato de gestao referentes aos Programas de Trabalho Area Fim, foram 
executadas abaixo do previsto para o anode 2018, porern sem prejulzo a realizacao das metas 
pactuadas no programa de trabalho. Esta economia foi posslvel qracas aos estorcos desenvolvidos 
internamente pelas equipes responsaveis e as parcerias firmadas ao longo deste ano, o que se fez 
necessario diante da situacao financeira enfrentada pelo contrato de gestao no ano de 2018. 

p· 
" Reallzado " DESPESA5 DO CONTIIATO DE GESTAO Or~ento 2018 Reallzado Reallzado Reallzado Reallzado Reallzado aa.1mulado Reallzado 11 trlmestre 21 trlmestre 32 trfmestre 41 trlmestre 4• 

Anual 2018 trlmestre 
Programas de Trabalho da Area Flm 2.096519,34 - 227A49.S9 - 130.434,73 - 206.093,37 - 444.953,93 21% - 1.008.931,62 48% 
Programa de Ac:ervo: Document~, Conser~ e Pesquisa 43.694,76 7.759,76 1.635,90 54,00 9.671,64 22% - 19.121,30 44% 
Aquisicao de Al:.ervo 4.136,00 1.635,90 54,00 5.825,90 
Conservacao e Restauro - 3.623,76 - 3.623,76 
Higienizacio deAcervo - 29.129,84 771,64 3% 771,64 3% 
Limpeza da Tenda 14.564,92 8.900,00 61% 8.900,00 61% 
Programa de Elcposi~es e Program~ Cultural 1.043.694,75 99312,44 6.766,75 78.807,42 - 275.610,16 26% - 460A96,77 44% 
ExposlcOes Tempori!rias 643.694,75 2.999,98 - 269.757,44 42% - 272.757,42 42% 
Programacao Cultural 400.000,00 - 99.312,44 6.766,75 75.807,44 5.852,72 1% - 187.739,35 47% 
Programa Educativo 949.129,83 - 120377,39 - 122.032,08 - 127.231,95 - 159.672,13 17% - 529313,55 56% 
Service Educative e Prejetes Especiais - 350,00 - 350,00 
capacitacae de Prefissionais 29.129,83 - 0% 0% 
Manutencio do conteUde expesitivo/adequacae 600.000,00 - 109.287,39 - 121.682,08 - 127.231,95 159.672,13 27% 517.873,55 86% 
Novas lnstalacoes 250.000,00 0% 0% 
I nvesti mentos 70.000,00 11.090,00 0% 11.090,00 16% 
Prograrna de lntegra~ ao SISEM-SP 60.000,00 0% 0% 
ExposicOes ltinerantes 30.000,00 - 0% 0% 
Outras acoes de Apeie ae SISEM-SP 30.000,00 0% 0% 

5) Programas de Trabalho Area Fim 

As despesas do contrato de gestao referentes ao Programa de Edificacoes, foram executadas 
abaixo do previsto para o ano de 2018, pois foi previsto conforme meta 79, a Readequacao das 
instalacoes Eletricas e Hidraulicas. 0 recurso de R$ 3.687.423, 16 foi repassado pela SEC a partir 
de novembro quando da realizacao do 2° Termo de Aditamento ao CG 02/2017. Devido a 
complexidade da obra, foi iniciado em 2018 apenas as contratacoes tecnicas para emissao dos 
laudos de avaliacao das instalacoes, desenvolvimento do projeto a ser executado e tambem a 
adequacao do edital que sera publicado em 2019 para contratacao da empresa que executara a 
obra. 
Vale ressaltar que muitas despesas estao sendo executadas com excelencia pela pr6pria equipe do 
Predial, o que nos ajuda na economicidade da verba destinada a esta rubrica, onde podemos 
aproveitar em outras frentes operacionais. 

" Reoludo Reallzado Reollzado Realzado Relllzado Relllzado " DESPESASDOCONTIIATODEGESTAO Orcamento 2018 acumulldo Reallado 12 trlmestre 2• trimestre JV trlmestre 42 trimestre 41 
Anual 2018 

trfmestre 
Programa de Edifi~es: Conserva'34), Manuten~o e Seguran~ 4381.621,71 137.881,34 - 121.022,29 125.928,39 98.892,54 2% 483.724,56 11% 
Conserva._:io e manuten~ao de edifica~i5es (reparos, pinturas, 4.151.288,38 - 113558,83 - 83.025,77 107349,24 83.771,46 2% 387.705,30 9% 
limpeza de caixa de agua limpeza de cal has etc.\ 
Sistema de Monitoramento de Seguranca e AVCB 78.666,66 - 14.058,11 28.602,74 10540,00 6.150,00 8% - 59350,85 75% 
Seguros {predial, inct?ndio, etc.) 46.666,67 7.864,40 7.951,78 8.039,15 8.971,08 19% - 32.826,41 70% 
Outras Oespesas (lnvestimentos) 105.000,00 2.400,00 1A42,00 0% 3.842,00 4% 

4) Programa de Edifica~oes: Conservacao, Manuten~ao e Seguran~a 
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As despesas do contrato de gestao referentes a Cornunicacao e lmprensa, foram executadas abaixo 
do previsto para o ano de 2018. A rubrica de Site, foi realizada abaixo do orcamento pois as 
melhorias a serem efetuadas no site do Museu Catavento ainda estao em fase de desenvolvimento, 
podendo ou nao serem realizadas em 2019. Cabe ressaltar que estamos trabalhando fortemente na 
busca de parceiros que possam nos ajudar sem custo na atualizacao do nosso site, a fim de 
evitarmos um custo mais elevado. 
A rubrica de Projetos Graficos e Materiais de Cornunicacao tarnbern foi realizada abaixo do previsto, 
pois muitos materiais foram desenvolvidos internamente pela nossa equipe de Design Grafico e 
divulgados com a importante ajuda da equipe de impressa da SEC. 

~ 
" Reallzado " DESPESAS DO CONTRAlO DE GESTAO Oriamento 2018 Reallzado Realludo Reallzado Reallzado Realzado ..,mulado Reallzado 11 trlmestre 21 trlmestre 31 trimestre 41 trlmestre 41 Anual 2018 trlmestre 

Com uni~ e lmprensa \ I 363.876,36 65336,70 - 25.595,25 8.763,25 21.710,93 6" - 121A06,13 33" 
Site 157560,69 - 1.855,50 3.263,25 3.263,25 3.263,25 2" 11.645,25 7% 
Projetos Graflcos e Materials de comunica~So i 145.649,00 - 27.700,40 22.332,00 5.500,00 18.447,68 13% 73.980,08 51% 
Assessorla de lmpresa e Publicidade I 60.666,67 - 35.780,80 - o" 35.780,80 59% 

I 

6) Cornunicacao e lmprensa 
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DANIELL 

ANALlt 
MEDINA 
ADM. FINANCEIRO 

~~ 
PATRICIA RODRIG~ 
COORDENADORA FINANCEIRA 

Sao Paulo, 31 de janeiro de 2019. 

A Orqanlzacao Social Catavento Cultural e Educacional reafirma o sucesso da sua gestao desde o 
inicio da vigencia dos Contratos de Gestao ate agora firmados, principalmente agora no inicio do 
CG 02/2017 em 2018, onde passou por uma reducao orcamentana brusca, porem manteve seu 
compromisso com a busca para a realizacao integral de todas as acoes previstas, bem como tern 
envidado esforcos para a realizacao de metas condicionadas e, especialmente, manteve a 
atratividade sobre os conteudos do Museu e, consequentemente nosso sucesso de visitacao, 
As metas constantes no Plano de Trabalho de 2018, Anexo I do Contrato de Gestao n° 02/2017, 
foram em sua maioria integralmente cumpridas, sendo todas executadas dentro da previsao 
orcarnentaria para o exercicio, conforme demonstrado acima. 
As metas nao cumpridas foram devidamente justificadas ao longo do Relat6rio Anual de Atividades 
valendo destacar que as mesmas nao incorriam em custos para suas realizacoes, desta maneira 
nao houve impacto orcarnentario. 

CONCLUSAO 

organizacao social de cultura 

l41Catavento 
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