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PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO BOLSISTA DE IC:  
 
O bolsista atuará atuando no levantamento das informações relativas às ações de 
preservação do conjunto edificado do Museu Casa de Rui Barbosa. Tendo como base 
o material do Arquivo da Fundação Casa de Rui Barbosa, e realizará levantamento e 
pesquisa das informações para elaboração de textos de instrução técnica. A edição de 
INSTRUÇÕES TÈCNICAS é realizada a partir de todas as informações relativas às 
ações de preservação do monumento, implementadas no âmbito do Plano de 
Conservação Preventiva do Museu Casa de Rui Barbosa. Cabe ressaltar que estas 
instruções, elaboradas a partir da experiência da Casa de Rui Barbosa, serão aplicáveis 
a outros museus do mesmo gênero. 
 
Estas informações serão organizadas de modo a alimentar um sistema de informações, 
a partir de atividades de documentação que serão definidas pelo orientador. Todo o 
processo será apoiado em bibliografia pertinente, de modo a se estruturar um sistema 
de informações alinhado com as demais experiências congêneres.  
 
No primeiro módulo da pesquisa relativa a edição de INSTRUÇÕES TÈCNICAS,  os 
assuntos contemplados foram: coberturas, forros de estuque, superfícies arquitetônicas 
externas. Considerando que há uma grande variedade de elementos e/ou materiais no 
Museu Casa de Rui Barbosa – edificações e jardim -, cujas informações ainda devem 
ser organizadas para orientação técnica adequada de manutenção/ conservação, tais 
como: esquadrias, cantarias, elementos metálicos, ladrilhos hidráulicos, azulejos,  
papéis de parede, pisos e forros em madeira, pinturas decorativas, etc.., propomos um 
segundo módulo, com o objetivo de avançar na edição das referidas instruções. 
 
 
 
O bolsista organizará as informações disponíveis para alimentar o banco de dados e o 
website bem como auxiliará na seleção, compilação, revisão e formatação de textos, 
fotos, desenhos e vídeos relacionados às ações de conservação preventiva do Museu 
Casa de Rui Barbosa, garantindo assim a continuidade do processo de documentação 
através das seguintes atividades: 
 



1. Leitura da bibliografia especializada, realizando fichamentos; estudo das 
metodologias já desenvolvidas pela pesquisa em suas fases anteriores e familiarização 
com os procedimentos de documentação aplicados.  
 
2. Revisão de documentos relativos às ações de preservação do Museu Casa de Rui 
Barbosa, como porexemplo documentação existente relativa às pesquisas e 
intervenções realizadas no Museu seguindo metodologia já desenvolvida pela pesquisa; 
incluindo a seleção e formatação de fotos, desenhos e vídeos relacionados aos 
processos de intervenção 
 
3. Organização de conteúdos de pesquisa que ainda estão fora do Website como 
resumos das intervenções passadas feitas no museu, e formatação das informações 
para divulgação  
 
4. Acompanhamento das atividades grupo de pesquisa CNPQ 
 
5.  Elaboração de relatório / apresentação Jornadas de Iniciação Científica. 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA DE TRABALHO  
(12 MESES)  
 

Atividades 1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre  

4º 
Trimestre  

1. Leitura da bibliografia     
2. Levantamento informações     
3. Organização/ formatação de dados     
4. Elaboração de relatório/artigo     
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