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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º - O Laboratório de Etnografia, Arqueologia e Museologia – LEAM atua como um 

espaço por excelência para que profissionais de História, Ciências Sociais e outras áreas do 

conhecimento (professores e alunos) reflitam sobre estudos de patrimônio, arqueologia e 

museologia a fim de identificar a relação destes campos com a educação patrimonial para que 

possamos compreender o processo educativo a partir da difusão do conhecimento arqueológico e 

museológico e suas metodologias.  

 

Artigo 2º -  O público-alvo são alunos e professores dos cursos de graduação e pós-graduação da 

IES, podendo haver a participação de instituições parceiras, organizações locais e interessados 

em geral.  

 

Artigo 3º - Os projetos desenvolvidos pelo LEAM podem se articular, pela temática, com os 

demais programas da IES, cumprindo a função específica de cooperação. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 4º - São objetivos do LEAM:  



I – Suscitar o sentimento de pertencimento entre as comunidades afetadas, seja direta ou 

indiretamente, pela pesquisa arqueológica, sobretudo no que diz respeito aos bens culturais; 

II – Estimular o processo de valorização da cultura do “outro”, inclusive trabalhando 

temáticas importantes às sociedade atual tais como: diversidade, tolerância, diferenças étnico-

culturais, pluralidade cultural, etc.; 

III – Desenvolver atividades em que apresentem a Arqueologia e a Museologia como 

resgate da cultura material que precisa ser preservada, mas como um processo de renovação da 

cultura, da memória e da alteridade de determinadas comunidades. 

IV - Realizar intercâmbios com projetos desenvolvidos em outras instituições de ensino 

superior. 

 

CAPÍTULO III 

DA PARTICIPAÇÃO E DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS 

 

Artigo 5º - A opção para a participação é oferecida aos alunos regularmente matriculados a 

partir do 2º semestre dos cursos de graduação e alunos matriculados em cursos de pós-

graduação. 

 

Artigo 6º - Professores da IES e convidados externos podem participar do LEAM apresentando 

resultados de pesquisas e trabalhos desenvolvidos, possibilitando um diálogo interdisciplinar a 

respeito da temática da Etnografia, Arqueologia e Museologia, recebendo certificação de acordo 

com a sua participação. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Artigo 7º - Compete ao Coordenador do Núcleo: 

I - coordenar e supervisionar todas as atividades do LEAM; 

II - elaborar o calendário semestral para as atividades do LEAM;  

III - divulgar amplamente junto aos alunos e professores o calendário semestral de 

atividades do LEAM; 

V - certificar a participação nas atividades do LEAM; 



VI - adotar, no âmbito de sua competência, todas medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste regulamento. 

 

Artigo 8º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 

Sala das Sessões, 17º de Setembro de 2018. 

Prof. Dr. Sulivan Charles Barros 

Coordenador 

 

 

 

 

 


