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Objetivos: Objetivo geral: Viabilizar o exercício da função social do Museu da Medicina
de Pernambuco através do aumento da visitação no mesmo.
Objetivos específicos:
1. Indexar, higienizar e acondicionar os documentos manuscritos do MMP relativos à
saúde pública e história da medicina em Pernambuco;
2. Reorganizar o circuito expositivo, a partir das referências propostas pelo criador do
MMP;
3. Intervir na expografia da sala conhecida como Anfiteatro, adaptando-a para a
realização de aulas sobre temas relacionados com a exposição permanente do MMP;
4. Criar duas aulas específicas para visitas orientadas ao MMP, uma sobre saúde pública
e outra sobre as profissões vinculadas à área da saúde;
5. Realizar visitas guiadas e aplicação das aulas, visando testar a eficácia e efetividade
do material didático produzido.

Resumo: Esta ação vem apoiar o projeto 'Viva Museus' que tem sido discutido e
formatado no âmbito da Pró-reitoria de Extensão da UFPE juntamente com os
coordenadores e responsáveis pelos espaços museais existentes no campus, visando
possibilitar a implantação do circuito de visitação aos museus e coleções no campus
Recife. Portanto, as atividades a serem realizadas no Museu da Medicina de Pernambuco
terão ênfase no aumento da visitação, explorando as potencialidades do Museu e visando
atingir públicos diferenciados. Trata-se da continuidade das ações que foram realizadas
através do projeto 'Memória social da medicina: preservação e divulgação do Museu da
Medicina - UFPE', que realizou as primeiras etapas de identificação e mapeamento do
acervo do Museu, bem como as primeiras ações de pesquisa e reordenamento espacial
acerca das peças do acervo. Assim, estruturamos as ações desta segunda etapa em:
1. Indexação, higienização e acondicionamento de documentos manuscritos do MMP,
visando atrair a presença de pesquisadores em nível de graduação e pós-graduação;
2. Reorganização do circuito expositivo e intervenção na expografia da sala conhecida
como Anfiteatro, visando aumentar a frequência de visitas espontâneas ao MMP;
3. Criação de duas aulas específicas para visitas orientadas ao MMP, visando atrair
público escolar para visita guiada e atividade educativa.

