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Política de Promoção do Acesso à Cultura e à Ciência 

 

1. O objetivo da presente Política é expandir o acesso à Cultura e à Ciência, 

especialmente de crianças e jovens em idade escolar que fazem parte de famílias de 

baixa renda com impossibilidade de visitar o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 

(MCT-PUCRS) na condição de pagantes. 

 

2. As visitas gratuitas destinam-se às escolas de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, 

de Educação de Jovens e Adultos, bem como de outras instituições dedicadas ao 

cuidado de crianças, jovens, pessoas com deficiência, e outras que se localizem em 

zonas de vulnerabilidade e/ou risco social e que tenham em seu quadro grande parte 

de pessoas procedentes de famílias de baixa renda com impossibilidade de acessar ao 

Museu na condição de pagantes. 

2.1. Escolas da Rede Pública de Ensino obtém a comprovação do status descrito 

acima mediante documento oficial fornecido pela Secretaria de Educação 

Estadual ou Municipal à qual a Escola está vinculada. 

2.2. Instituições não vinculadas a órgãos públicos devem apresentar, junto ao 

formulário de solicitação do Programa Escola Ciência (PROESC) firmado pelo 

seu representante legal, a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social 

e/ou no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

3. O acesso ao Museu se dá por meio de visitas isentas de pagamento, que são 

subvencionadas pelo PROESC ou pela própria Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS), conforme orçamento prévio. 

 

4. As visitas devem constituir-se em momentos de estudo orientado, o que requer 

planejamento prévio sobre qual tema será objeto da atividade a ser desenvolvida. 

4.1. É de responsabilidade do professor/responsável o comparecimento à 

atividade de pré-visita ao MCT-PUCRS. A Coordenadoria Educacional do Museu 

assessorará o professor/responsável no planejamento pedagógico das atividades 

a serem realizadas, qualificando a proposta de estudos orientados. 

4.2. A não realização da atividade de pré-visita inviabiliza a concessão da isenção 

para Escola/Instituição. 
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5. As visitas ocorrem no seguinte período de cada ano: 02 janeiro a 30 de setembro. 

 

6. As solicitações de visitas devem obedecer ao seguinte fluxo: 

6.1. Ser realizadas com antecedência à data desejada para visitação. 

6.2. A Escola/Instituição envia o formulário de solicitação de visita (modelo em 

anexo no site do PROESC) e, junto aos documentos citados nos itens 2.1 e 2.2 

desta Política, envia à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

(PROEX). 

6.3. A PROEX avalia as solicitações, emite parecer e envia ao Museu para 

elaboração do cronograma de atendimento das solicitações. 

6.4. Os detalhes e os ajustes de agenda para a atividade de pré-vista e visita da 

turma/grupo são tratados diretamente entre a Escola/Instituição e o Museu. 

 

7. Após a realização da visita, a Escola/Instituição tem por obrigação o envio do 

Relatório de Visita ao Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (modelo anexo no site 

do PROESC) para o Agendamento do Museu (agendamento.mct@pucrs.br) no prazo 

de 30 dias a contar a data de visita. 

 

8. A realização da visita compreende a isenção de pagamento do ingresso no Museu, o 

que não inclui ingressos para atividades e eventos especiais tais como Planetário, 

shows e exposições temporárias. 

 

9. É obrigatório para a concessão da gratuidade o acompanhamento de 1 (um) 

professor/responsável para 10 (dez) alunos/visitantes. 

 

10. É estipulado a seguinte cota anual para as visitas: 

10.1. Para cada Escola/Instituição selecionada serão disponibilizados 100 ingressos 

por ano (90 alunos/visitantes e 10 professores/responsáveis). 

 

11. As Escolas/Instituições ficarão impedidas de receber isenções no período de 2 

(dois) anos, nos seguintes casos: 
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11.1. Não envio do Relatório de Visita ao MCT-PUCRS no prazo de 30 (trinta) dias 

após a realização da mesma. 

11.2. Conduta inadequada dos visitantes da Escola/Instituição dentro das 

dependências do Museu e do campus da PUCRS. 

11.3. Não comparecimento da Escola/Instituição na data agendada sem 

comunicação prévia de 3 (três) dias úteis ao Agendamento do Museu. 

 

12. Para garantir a continuidade desta Política deverão ser buscadas fontes 

alternativas de captação de recursos por meio de parcerias a fim de garantir a 

sustentabilidade financeira do MCT-PUCRS. 

 

13. Essa Política será disseminada à medida que houverem solicitações e 

disponibilizada no site do Museu. 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, dezembro de 2017. 


