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.

Temos de ser pacientes... devemos estar prontos também 
para abandonar um caminho... se parecer que não leva a um 
bom fim.
Somente os crentes, que exigem que a ciência seja um 
substituto para o catecismo que abandonaram, culparão 
alguém por desenvolver ou mesmo transformar suas 
concepções.
Podemos confortar-nos... com as palavras do poeta:
Ao que não podemos chegar voando, temos de chegar 
mancando...
O livro diz-nos que não é pecado claudicar

[Al-Hariri]

Freud: Além do princípio de prazer.
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OBJETIVOS E METAS

O Setor de Documentação e Pesquisa do MARGS tem por objetivo 
fundamental implementar a produção de conhecimento no âmbito 
do Museu:
coletando, sistematizando e conservando documentos e material 
informativo;
realizando pesquisas e produzindo documentação e referencial 
teórico sobre as atividades do Museu e sobre a produção de artes 
visuais;
promovendo a divulgação do referencial técnico e teórico 
produzido pelo setor e implementando o intercâmbio com outras 
instituições;
auxiliando os demais setores do Museu e consulentes em geral 
encaminhamento de consultas ao material sob sua guarda.

-

no

O Setor de Documentação e Pesquisa do MARGS tem por meta a 
pesquisa, o registro e a divulgação das atividades relacionadas 
com as artes visuais desenvolvidas no âmbito do Museu e fora 
dele, orientando-se de modo especial para:
Curadoria;
Conservação e restauro;
Crítica e teoria da arte;
História de exposições.
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ORGANIZAÇÃO GERAL

Com a finalidade de dotar o Setor de Documentação e Pesquisa de 
uma estrutura coerente, ágil e eficiente para o cumprimento dos 
seus objetivos, passam as tarefas que realiza a serem distribuídas 
segundo conjuntos de atividades afins relacionadas 
funções de manutenção de acervos e produção de pesquisa 
visando à geração de conhecimento e de intercâmbio:

Organização do acervo bibliográfico

previsão de prioridades para a aquisição de acervo bibliográfico;
planejamento de aquisições e de atividades de intercâmbio;
sistematização e catalogação de novas aquisições;
organização e atualização de registros e índices;
apoio à produção de pesquisa;
realização de pesquisa e auxílio a consulentes.

Organização do acervo documental das artes visuais

realização da coleta de dados sobre as artes visuais e de notícias 
relacionadas com o Museu e suas atividades, para a organização e 
atualização da Hemeroteca;
fornecimento de seleção diária de notícias à Direção do Museu;
realização da aquisição de dados para a organização e atualização 
do Cadastro das Artes Visuais;
apoio à produção de pesquisa e às atividades de intercâmbio; 
realização de pesquisa e auxílio a consulentes.

Organização do acervo histórico do MARGS

implementação da reunião de material documental histórico e de 
sua sistematização pelos setores do Museu;
controle da classificação documental e de seu encaminhamento 
para o Setor;

com as
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coleta de dados e organização de registros referenciais sobre o 
Histórico do MARGS;
apoio à produção de pesquisa e às atividades de intercâmbio; 
realização de pesquisa e auxílio a consulentes.

Organização de infraestrutura e de comunicação

supervisão do funcionamento do Setor, providenciando condições 
de execução dos trabalhos;
promoção e controle da comunicação com outros setores e 
instituições;
divulgação das atividades do setor;
agendamento de pesquisas e encaminhamento do consulente.

Coordenação da pesquisa e da difusão de conhecimento
análise dos referenciais documentais e bibliográficos;
sistematização dos registros coletados;
produção de referenciais teóricos sobre as atividades do Museu;
produção de referenciais teóricos para o estudo e o debate sobre 
as artes visuais;
registro e divulgação do conhecimento produzido no Museu.

CONSTITUIÇÃO DOS ACERVOS 
ADMINISTRADOS PELO SETOR

Acervo Bibliográfico

E formado por volumes, periódicos, álbuns e figuras e catálogos, 
que se relacionam com as artes visuais;
Passa a ser sistematizado segundo ordenação por assunto, 
subdivisões levando em consideração os contextos culturais, a 
sequência cronológica e, ainda, a ordenação alfabética 
cronológica no interior das subdivisões, de acordo com o índice 
Sistemático do Acervo Bibliográfico, devidamente estabelecido e 
publicado.

com

ou

Acervo Documental das Artes Visuais
É formado por:

1. Hemeroteca, com material relacionado com artes visuais;
2. Cadastro das artes visuais, reunindo informações e material 

diverso sobre artistas e teóricos que operam na área das artes 
visuais.

O acervo documental das artes visuais foi reunido até 2010, em 
arquivos AZ, contendo recortes que compõem a hemeroteca e 
pastas suspensas, contendo material diverso sobre artistas;
Procedida a avaliação deste material, passa a organização do 
acervo documental das artes visuais a se configurar de modo a 
manter procedimentos já estabelecidos e a organizar um novo 
plano de coleta e manutenção documental:
Hemeroteca
Foi mantida a hemeroteca constante de recortes reunidos 
pastas segundo assuntos diversos reunida até 2010; a partir de 
2011, porém, passa a hemeroteca a ser organizada em pastas 
contendo as folhas de periódicos, com os assuntos indicados por 
índice remissivo, estabelecido a cada bimestre.

em
Observação:
A distribuição e a avaliação das tarefas do Setor é efetuada em 
reuniões semanais, ficando sua supervisão a cargo do responsável 
por cada um dos conjuntos de atividades acima referidos.

em
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Passa-se também a evitar que sejam duplicadas ou triplicadas as 
informações:

Io- deixando de colocar nas pastas de artistas tanto os catálogos 
referentes a exposições individuais, que ficam apenas na 
coleção de catálogos, quanto recortes de notícias que podem ser 
encontradas na hemeroteca;
2o- mantendo as notícias referentes ao Museu na Hemeroteca, 
onde podem ser localizadas pelo índice remissivo, evitando, 
dessa maneira, o acúmulo de recortes que compunham as 
referências sobre a Instituição;

Cadastro das Artes Visuais
Os antigos Dossiês de Artistas, mantidos até 2010, passam por 
uma total reformulação, transformando-se em Cadastro das Artes 
Visuais, que abrange todo o pessoal relacionado com as artes 
visuais e passa a situar-se no âmbito do Brasil.
Passa ainda, o Cadastro das Artes Visuais a ser estabelecido de 
forma sucinta e sistemática, evitando o excesso de informações 
secundárias e a duplicação do que se encontra em outros registros 
e arquivos, reunindo:
- currículum atualizado;
- textos críticos produzidos sobre o trabalho e a vida do 

referenciado;
- fotos significativas;
- indicação atualizada de bibliografia a respeito do referenciado
- comentário do referenciado sobre seu trabalho;
além disso, as antigas pastas com material para consulta ficam 
mantidas apenas para a guarda de peças de significado histórico, 
passando o Cadastro as Artes Visuais a ser organizado e mantido 
como material informatizado

Acervo Histórico do MARGS
✓
E formado por:

1. Documentação administrativa, reunindo a documentação 
administrativa produzida no Museu de caráter histórico;

2. Documentação sobre exposições, reunindo o material de 
planejamento e dados sobre a realização de cada exposição 
realizada;

3. Registros de ações educativo-pedagógicas, reunindo 
documentos e informações referentes às atividades educativas 
promovidas pelo Museu;

4. Registros de atividades culturais, reunindo informações e 
documentação sobre publicações, palestras, seminários e 
atividades afins realizadas pelo Museu;

5. Documentação sobre conservação e restauro, reunindo 
informações e documentação sobre ações de conservação e 
restauro empreendidas pelo Museu;

6. Registros de atividades de comunicação, reunindo dados e 
documentação sobre atividades de comunicação e de 
divulgação realizadas pelo Museu;

7. Registros sobre a História do MARGS, reunindo dados e 
documentos referentes ao Museu;

8. Registros e índices dos acervos do Museu, reunindo 
documentação sobre o acervo artístico, o acervo bibliográfico 
e os acervos documentais sob a guarda do Museu, bem 
registros de sua composição e índices de sua sistematização;

9. Arquivo especial multimídia, reunindo material de imagem e 
som produzido nas atividades do Museu ou sobre essas 
atividades.

10. Reserva técnica de material produzido pelo Museu, 
conservando, sempre que possível, cinco exemplares de cada 
documento.

como

<

12
13



O Acervo Histórico do MARGS foi reunido, até 2010, de forma 
não sistemática e sem um efetivo controle da documentação 
coletada; sendo que boa parte dos documentos sequer foi trazida 
para a guarda do Setor de Documentação e Pesquisa.
Procedida a avaliação do material recolhido pelo Setor e 
empreendida a coleta de material disperso pelo Museu, passa a 
organização do Acervo Histórico do MARGS a se configurar, de 
modo a manter procedimentos já estabelecidos e a organizar um 
novo plano de coleta e manutenção documental que tem por 
objetivo racionalizar as tarefas e dotar o Museu de um consistente 
sistema de preservação documental. Foram, para isso, 
reordenados os arquivos já existentes e criados novos registros.
Com relação aos Registros sobre a História do Margs, foram 
mantidos os arquivos montados até 2010, com recortes de jornais 
e divididos em Atividades do Margs, Histórico do Margs e 
Margs Geral; a partir de 2011, entretanto, essas divisões passam a 
se reunir em um único arquivo composto de:
- pesquisa realizada pelo setor com a fixação de cronologia sobre 

dados históricos, sobre o desdobramento de atividades e sobre a 
documentação produzida anualmente;

- documentos, reunidos por ano e por gestão.
Foram trazidos para o Setor registros de exposições organizados 
em arquivos AZ e se iniciou uma nova sistematização que prevê 
um maior cuidado na estruturação da coleta e ordenação de 
material.
Foram descartados os exemplares de material em reserva técnica 
que, em alguns casos, extrapolava em muito as finalidades de uma 
reserva e também o material não produzido pelo MARGS; foi, 
além disso, estabelecido o índice dos materiais em guarda.

MANUTENÇÃO DOS ACERVOS

Manutenção do Acervo Bibliográfico

1. material novo somente será incluído no Acervo Bibliográfico 
após avaliação pelos pesquisadores técnicos do Setor de 
Documentação e Pesquisa;

2. no caso de doações, as obras deverão ser previamente 
avaliadas para a verificação do que interessa à composição do 
Acervo Bibliográfico, sendo somente essas aceitas pelo 
Museu;

3. do material recebido como correspondência, catálogos e 
outros, será dada, na medida do possível, divulgação e será 
realizada a seleção para a anexação;

4. as solicitações de material serão efetuadas de acordo 
organograma estabelecido pelos pesquisadores técnicos do 
setor;

o material constante do Acervo Bibliográfico 
sistematicamente avaliado e encaminhado para tarefas de 
conservação e restauro quando necessário;

6. somente ao pessoal do Setor de Documentação e Pesquisa 
caberá o acesso direto aos elementos do 
limpeza e conservação;

7. no caso de descarte de material, devido a desgaste e 
substituição ou por outro motivo, este somente se efetuará 
após avaliação conjunta da Coordenação do Setor e da 
Direção, sendo o motivo registrado em ata anexada ao registro 
e sendo elaborado carimbo de descarte com indicação de data, 
que será, após, destruído.

Manutenção do Acervo Documental das Artes Visuais

1. material novo será incluído no Acervo Documental das Artes 
Visuais levando em conta a sua mais adequada integração à 
Hemeroteca ou ao Cadastro das Artes Visuais;

com

5. será

acervo, para sua

f-
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2. no caso de doações, o material deverá ser previamente 
avaliado pelos pesquisadores técnicos do Setor de 
Documentação e Pesquisa para a verificação do que interessa 
à composição do Acervo Documental das Artes Visuais, sendo 
somente essas peças aceitas pelo Museu;

3. do material recebido, como convites, notícias sobre eventos, e 
outros, será dada, na medida do possível, divulgação e será 
realizada a seleção para a anexação;

4. o material constante do acervo documental geral será 
sistematicamente avaliado, sendo providenciada a sua 
atualização;

5. somente ao pessoal do Setor de Documentação e Pesquisa 
caberá o acesso direto aos elementos do Acervo Documental 
das Artes visuais para a limpeza e conservação, bem como 
para seu encaminhamento aos que solicitarem acesso para 
relaização de pesquisa;

6. no caso de descarte de material, este somente se efetuará após 
parecer dos pesquisadores técnicos do Setor de Documentação 
e Pesquisa e avaliação conjunta com a Direção do Museu;

Manutenção do Acervo Histórico do MARGS

1. ao final de cada gestão, o Setor de Documentação e Pesquisa 
receberá os originais ou cópia de toda documentação 
produzida ou recebida pelo Museu, já devidamente organizada 
em registros sistemáticos pelo setor que a produziu ou 
recebeu, e procederá a sua fixação em Arquivo Permanente;

2. cabe ao Setor de Documentação e Pesquisa acompanhar e 
orientar a coleta, a manutenção e a sistematização de 
documentação pelos diversos setores do Museu;

3. será anexada, ao término de cada ano, a documentação 
referente a exposições e atividades educativas realizadas pelo 
Museu, já devidamente sistematizadas e organizadas;

4. no caso de doações referentes aos Registros sobre a História 
do MARGS, o material deverá ser previamente avaliado para a 
verificação do que interessa à composição do acervo, sendo 
somente essas peças aceitas pelo Museu;

5. o material constante do Acervo Histórico do MARGS será 
sistematicamente avaliado, sendo providenciados os cuidados 
necessários à sua conservação ou o seu encaminhamento para 
recuperação;

6. somente ao pessoal do Setor de Documentação e Pesquisa 
caberá o acesso direto aos elementos do Acervo Histórico do 
MARGS para a limpeza e conservação;

7. caberá ao Setor de Documentação e Pesquisa, ouvida a 
Direção do Museu, estabelecer restrições de acesso a 
documentos e decidir da produção de cópias;

8. no caso de descarte de material, este somente se efetuará após 
avaliação pelos pesquisadores técnicos do Setor, ouvida a 
Direção do Museu;

1
<
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REGISTRO DOS ACERVOS

Registro do Acervo Bibliográfico

1. serão mantidos e atualizados registros e índices do Acervo 
Bibliográfico, contemplando separadamente:
- Volumes avulsos ou em coleções;
- Periódicos;
- Catálogos e registros de eventos;
- Álbuns e figuras;

2. a anexação de elementos aos registros se fará ao final da 
numeração e será efetuada imediatamente após a avaliação do 
material novo pelos pesquisadores técnicos do Setor;

3. os volumes receberão o carimbo de identificação no verso da 
folha de rosto e na página anterior à contracapa;

4. os volumes serão identificados em sua lombada, de forma 
discreta, com a indicação correspondente à sua localização na 
sistematização estabelecida para o Acervo Bibliográfico do 
MARGS;

5. os periódicos receberão carimbo de identificação em página 
interna e não serão identificados na lombada ou capa;

6. os catálogos e registros de eventos não receberão carimbo de 
identificação;

7. álbuns e figuras serão identificados por carimbo, de forma 
discreta, em locais que não interfiram na sua apresentação.

*

-

Registro do Acervo Documental das Artes Visuais

1. serão mantidos e atualizados registros e índices do Acervo 
Documental das Artes Visuais, contemplando separadamente:
- Hemeroteca
- Arquivo com dados sobre artistas (até 2010)
- Cadastro das Artes Visuais (organizado a partir de 2011)
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PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS2. a Hemeroíeca será sinalizada por índices com múltiplas 
entradas, de modo a facilitar o trabalho de localização dos 
assuntos, das instituições e dos artistas e teóricos relacionados 
com a matéria coletada;

3. os elementos constantes do acervo documental geral não 
receberão carimbo de identificação para que seja preservada 
sua apresentação e sua integridade;

1. a limpeza geral dos elementos dos acervos será realizada 
sistematicamente pelo pessoal do Setor de Documentação e 
Pesquisa, ficando a encargo do serviço de limpeza do Museu a 
manutenção diária dos pisos, janelas, escadas e móveis nas 
partes externas e não ocupadas pelos elementos dos acervos;

2. as mãos deverão ser limpas antes do manuseio das obras e não 
será permitido o consumo de alimentos ou bebidas nos 
momentos de consulta;

3. na retirada dos volumes e caixas e na devolução ao seu local 
de guarda, será utilizado o equipamento especial para a 
remoção de pó;

4. todo material a ser descartado deverá imediatamente após sua 
destinação ao descarte ser retirado das dependências do Setor 
de Documentação e Pesquisa;

5. caberá aos pesquisadores técnicos reponsáveis pelos acervos 
supervisionar todo e qualquer acesso aos elementos do acervo, 
seja para sua consulta, seja para as tarefas de limpeza e 
conservação.

Registro do Acervo Histórico do MARGS

serão mantidos e atualizados registros índices do acervo 
documental, contemplando separadamente:
- Documentação administrativa
- Documentação sobre exposições
- Registros de ações educativo-pedagógicas
- Registros de atividades culturais
- Documentação sobre conservação e restauro
- Registros de atividades de comunicação
- Registros sobre a História do MARGS
- Registros e índices dos acervos do Museu
- Arquivo especial multimidia
- Reserva técnica de material produzido pelo Museu

2. os Dados sobre a História do MARGS serão indexado por 
gestão ou por data, bem como por tipo de evento ou de 
registro;

3. os elementos constantes do Acervo Histórico do MARGS não
receberão carimbo de identificação para que seja preservada 
sua integridade;

1.
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documentais somente se fará mediante solicitação ao Setor de 
Documentação e Pesquisa e com a presença de um dos 
pesquisadores técnicos do Setor.

CONSULTA AOS ACERVOS

Regulamento da consulta aos acervos

1. as obras do acervo bibliográfico e o material dos acervos 
documentais somente poderão ser consultados no Setor de 
Documentação e Pesquisa, ficando vedado o seu empréstimo 
e a sua retirada do Setor;

2. aqueles que desejarem acesso aos acervos, à excessão dos 
funcionários do Museu, deverão cadastrar-se junto ao Setor e 
aguardar resposta, que será encaminhada no prazo de até 
quarenta e oito horas, sobre o agendamento de seu horário de 
pesquisa;

3. no acesso ao local de guarda das obras do acervo bibliográfico 
e de realização das pesquisas (sala 2) somente será permitido 
ao consulente portar papel, lápis e computador;

4. será dada prioridade às pesquisas organizadas pelos setores do 
MARGS em função do organograma de trabalho do Museu, 
desde que encaminhada solicitação com antecedência de duas 
semanas;

5. no caso da pesquisa por parte dos técnicos do Museu, somente 
em situações excepcionais será permitida a retirada de obras 
do acervo bibliográfico, que deverão ser devolvidas no prazo 
de setenta e duas horas;

6. para a pesquisa de documentos e registros dos acervos 
documentais por parte dos técnicos do Museu poderá ser 
realizada em situações excepcionais digitalização de material 
que será disponibilizado em até uma semana;

7. o local de guarda das obras do acervo bibliográfico será 
mantido fechado fora das horas de consulta, sendo o acesso à 
sua chave restrito aos pesquisadores técnicos encarregados de 
sua guarda;

8. todo e qualquer acesso aos locais de guarda das obras do 
acervo bibliográfico e dos documentos dos acervos

Agendamento e horário da consulta aos acervos

1. o agendamento de cada sessão de consulta será efetuado 
levando em consideração o cronograma de agendamento 
estabelecido e será comunicado ao solicitante por e-mail ou 
telefone;

2. as pesquisas serão realizadas terças, quintas e sextas-feiras, das
15h às 17h30min;

3. será recebido, de preferência, um consulente por vez, podendo,
entretanto, ser, em caso de necessidade, agendadas duas 
pesquisas concomitantes;

4. no agendamento, será avisado ao consulente que não são 
permitidos acompanhantes, salvo no caso de pesquisa em 
conjunto por no máximo duas pessoas;

5. não serão admitidos grupos de pesquisa com mais de dois 
consulentes, salvo em casos especiais a serem analisados com 
a Direção do Museu.

Organização da pesquisa aos acervos

1. o consulente terá livre acesso às prateleiras, para a retirada de 
obras do acervo bibliográfico que, ao final da consulta, 
deverão ficar sobre a mesa para serem repostas no local por 
técnico do setor;

2. em caso de consulta a muitas obras do acervo bibliográfico, os 
pesquisadores técnicos do Setor de Documentação e Pesquisa 
responsáveis pelo acompanhamento deverão, em acordo com 
o consulente, providenciar a reposição imediata das obras já 
consultadas, evitando acúmulo de material não reposto;
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PESQUISA E DIFUSÃO DE CONHECIMENTO3. antes do início da pesquisa, serão apresentados ao consulente 
os índices, será explicada a sistematização e serão 
apresentadas as regras para a consulta, bem como lhe será 
lembrado que suas mãos deverão ser limpas antes do 
manuseio das obras e que não será permitido o consumo de 
alimentos ou bebidas nos momentos de consulta;

4. todo material pertencente ao consulente, além do estritamente 
necessário para a pesquisa, será depositado em local reservado 
para esse fim;

5. tanto a pesquisa do acervo bibliográfico quanto a pesquisa dos 
acervos documentais deverão ser efetuadas na sala do acervo 
bibliográfico (sala 2), ainda que o material esteja nas 
prateleiras e arquivos localizados fora deste local;

6. no caso de pesquisa aos acervos documentais e de pesquisa aos 
catálogos do acervo bibliográfico, a busca das caixas e 
arquivos, bem como a retirada de pastas dos arquivos 
suspensos deverá ser efetuada pelo pessoal do Setor, de 
acordo com a solicitação do consulente, sendo possibilitada a 
consulta a uma caixa, arquivo ou pasta, por vez;

7. o MARGS não disponibiliza a utilização de scaner ou de xerox 
para pesquisas não realizadas como parte das tarefas do 
próprio Museu; podendo, entretanto, ser permitido, à critério 
dos pesquisadores técnicos do Setor, fotografar o material de 
consulta.

Caráter da pesquisa realizada pelo Setor:

O Setor de Documentação e Pesquisa, como parte de suas 
atribuições e tendo em vista os fins definidos por seus objetivos, 
realiza tipos diversos de pesquisa, entre os quais se destacam:
Io- a procura, a análise e a sistematização do material necessário à 

manutenção e à ampliação dos acervos e registros organizados 
e mantidos pelo Setor;

2o- a coleta, a observação e a avaliação de informações 
necessárias à organização de exposições, encontros, palestras 
e outros eventos;

3o- a análise e o estudo com a finalidade de promover ou 
assessorar a produção de referenciais teóricos pelo Museu, a 
serem divulgados na forma de publicações, palestras ou outros 
meios;

Implementação da difusão de conhecimento

Para a realização de seu desígnio como centro de pesquisa, o 
Setor de Documentação e Pesquisa do MARGS não se limita nem 
à guarda de registros e documentos, nem à sua pesquisa isolada, 
buscando:
Io- a implementação do conhecimento através do diálogo com 

outros centros de documentação, informação e pesquisa;
2o- a implementação do conhecimento através do diálogo com o 

público do Museu, com a promoção de encontros, seminários 
e realizações similares.
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INFRAESTRIJTIJRA E COMUNICAÇÃO

Infraestrutura

A efetivação da coleta e da guarda de documentos e registros, a 
organização de sua sistematização de modo a permitir a maior 
eficiência na consulta, bem como a realização de pesquisa e 
produção de referenciais teóricos exigem a manutenção de uma 
estrutura de apoio material e técnico que cabe ao Setor de 
Documentação e Pesquisa organizar, manter e desenvolver em 
consonância com a Direção e os demais setores do Museu; para o 
que se fazem necessárias:
- a supervisão do aprimoramento técnico para a realização das 

tarefas de arquivamento e indexação;
- a organização da documentação administrativa do Setor;
- a supervisão sistemática dos recursos necessários para o bom 

desempenho do Setor.

Comunicações

A estrutura que permite a realização dos objetivos do Setor de 
Documentação e Pesquisa envolve, além dos equipamentos e 
procedimentos necessários ao desdobramento das tarefas de 
arquivamento e pesquisa, o constante estabelecimento de 
comunicações com outros setores e instituições, bem como a 
implementação do atendimento a consulentes; o que compreende:
Comunicação interna:
- solicitações de material de expediente e de material permanente 

para uso do Setor;
- solicitações de material informativo sobre as atividades 

exercidas pelos demais setores do Museu;
- recebimento de material informativo para os acervos mantidos 

pelo Setor;
- recebimento e tomada de providências para o atendimento de 

solicitações dos demais setores do Museu.

*
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RealizaçãoComunicação externa:

- estabelecimento e atualização de cadastro de instituições para a
realização de atividades de intercâmbio;

- envio de informações sobre as atividades do Setor;
- solicitações de dados e de material para ampliação dos acervos;
- atendimento a consultas sobre dados coletados e documentos 

mantidos pelo Setor, bem como atendimento a solicitações de 
material informativo;
atendimento ao agendamento de consultas e pesquisas e o 

encaminhamento dos solicitantes aos pesquisadores técnicos 
responsáveis pelos acervos.

O Manual de Serviço do Setor de Documentação e Pesquisa do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul foi estabelecido como parte 
dos trabalhos de reorganização técnica e conceituai, 
empreendidos a partir de janeiro de 2011. Sua elaboração foi 
realizada em conjunto pelos pesquisadores técnicos e estagiários 
do Setor, ouvida a Direção do Museu.
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31
30

http://www.margs.rs.gov.br
mailto:museu@margs.rs.gov.br


im

■

Ííiíidítt - • ./ ftiH :íí> ais/1 atl ! r»':

ífi

‘

»



Secretario da Cultura

MUSEU
DEARTE
do Rio Grande do Sul


