
P O R T F Ó L I O  D E  S E R V I Ç O S



Um espaço onde a aprendizagem é viva, dinâmica e 
pulsante. Um ambiente onde o conhecimento acontece na 
troca, no compartilhamento e na experiência. Bem-vindos 
ao Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS.
Um lugar para viver o conhecimento. 

Genial é viver o 

CONHECI
MENTO



Vindos de todas as regiões do Estado e 
do Brasil, os visitantes são atraídos pela 
possibilidade de imersão no 
conhecimento, por meio de 
experiências lúdicas e divertidas. 

Anualmente, mais de 250 mil pessoas 
circulam pelos corredores e salas do 
Museu e seus projetos especiais 
alcançam outros milhares de crianças, 
jovens e adultos de todas as idades. Um 
espaço completo para a promoção e a 
difusão da ciência, da educação e da 
cultura. 

Figurando na lista dos 10 melhores 
museus do Brasil, o Museu de Ciências e 
Tecnologia da PUCRS conta com uma 
estrutura diferenciada e planejada para 
que os visitantes interajam com o 
acervo e com as exposições, em 
experimentos dinâmicos de diversas 
áreas da ciência.

ENTRE OS
MELHORES



NOSSOS NÚMEROS

3,5 milhões
de bens culturais

8 mil metros
quadrados de área
de exposição

+4 milhões
de visitantes

+1,8 mil ações
educativas
realizadas



CONHEÇA
OS NOSSOS 
SERVIÇOS





ESPAÇO
PARA
EVENTOS
Nossa estrutura diferenciada pode servir como um ambiente so-
fisticado e único para a realização de eventos institucionais, cor-
porativos e festivos. Espaço que remete à inovação e ao conheci-
mento, o Museu pode ser o local ideal para convenções, ações de 
marketing, moda e esportivas, aniversários, casamentos e outros 
tipos de evento.



MUSEU
ITINERANTE



PROGRAMA
ESCOLA-CIÊNCIA
Tornar a ciência acessível para diferentes públicos e promover o co-
nhecimento em diferentes realidades. Como parte de sua missão, o 
Museu disponibiliza, através do Programa Escola-Ciência (Proesc), 
visitas gratuitas a grupos de estudantes de baixa renda.

Instituições públicas, ONGs, associações e projetos sociais podem 
ser contemplados pelo Proesc. As visitas dão direito a experiências 

com o acervo disponível nas exposi-
ções do Museu, além do acompanha-
mento de mediadores.



MUSEU
ITINERANTE



Um caminhão carregado de experimentos interativos rodando 
por diferentes cidades para tornar a ciência acessível e encanta-
dora para todos. Esse é o Programa Museu Itinerante (Promusit), 
iniciativa do Museu de Ciências e Tecnologia que, desde 2001, 
leva conhecimento a eventos culturais, feiras e exposições.

Os experimentos podem ser agrupados por temática, o que cria 
múltiplas possibilidades para a montagem de exposições dife-
rentes, de acordo com o tipo de evento e o espaço disponível.

A exposição completa conta com mais de 40 experimentos e 
ocupa uma área aproximada de 600 m2.

Para aprimorar a interação entre público e exposição, uma 
equipe de mediadores e técnicos especializados acompanha o 
programa.

O conhecimento encontra a curiosidade

Até

600 m2
de exposição

+200 
eventos

realizados

+40 
experimentos

interativos

+2 
milhões
de pessoas
atendidas





Voltado para pessoas com 60 anos ou mais, 
o projeto Genial Idade envolve temáticas 
que variam a cada edição, oferecendo uma 
tarde de atividades práticas e estimulantes 
para reciclar e testar conhecimentos.

GENIAL
IDADE





FÉRIAS
NO MUSEU
Inverno e Verão

Uma oportunidade de aprender e 
se divertir durante as férias escola-
res. Essa é a proposta de Férias no 
Museu, um programa educativo 
voltado para crianças e adolescen-
tes com idades entre 7 e 12 anos.

Com programação diversificada, a 
iniciativa contempla atividades 
que integram vivências na exposi-
ção e práticas em laboratório em 
diferentes modalidades de dias e 
horários. 





Mistérios rondam a exposição do Museu. Em meio a 
corredores pouco iluminados, um grupo de pequenos 
cientistas equipados com lanternas e muita expectativa 
colhe pistas e investiga fenômenos em busca de res-
postas.

Essa é Uma Noite no Museu, programa educativo de-
senvolvido para estimular a aproximação de crianças e 
adolescentes de 9 a 12 anos com a ciência.

Em 30 edições, Uma Noite no Museu já recebeu cerca 
de 1.750 participantes para uma programação especial 
durante a noite, sempre com o acompanhamento da 
equipe do Museu, que conduz a atividade.

Não existe hora para explorar
e descobrir





SÁBADO
GENIAL
APRENDER TAMBÉM É SE DIVERTIR

Aventuras, diversão e descobertas nos 

finais de semana. Pequenos cientistas 

vivem uma tarde de desafios nas exposi-

ções e laboratórios com acompanha-

mento da equipe educacional do Museu.

O Sábado Genial é um momento que 

mistura aprendizagem e diversão para 

crianças e adolescentes de 7 a 12 anos.



MUSEU
ITINERANTE



Entretenimento, surpresa, convidados especiais, animação e muito 
conhecimento em um Aniversário Genial. Assim é uma festa de ani-
versário no Museu. Anfitrião e convidados podem aproveitar para 
explorar centenas de experimentos do acervo e aprender brincando.

Uma equipe especializada acompanha o 
grupo de convidados em um roteiro exclusi-
vo, abordando conteúdos do cotidiano com 
uma linguagem acessível a todas as idades. 
Um aniversário diferente, personalizado e 
genial.

ANIVER
SÁRIO
GENIAL
Sua festa com descobertas,
conhecimento e diversão
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