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RESUMO DA PROGRAMAÇÃO

24 de setembro (terça-feira)
18h30-19h00 – ABERTURA OFICIAL 

+ ATRAÇÃO CULTURAL (Bando de Sax)

I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO MUSEAL DO RN
Palestra de abertura: Educação museal e inclusão: perspectivas 
contemporâneas
* As outras atividades do evento estão destacadas em cinza

25 de setembro (quarta-feira)
09h00-12h00 – MINICURSOS

 1. Somos acessíveis em museus? 

 2. Arqueologia e educação patrimonial.

 3. Museu encena (no Museu de Ciências Morfológicas – 

 Campus Central da UFRN)

 4. Paleontologia na sala de aula

14h00-15h30 – MESA-REDONDA 1: Programa educativo em Museus
15h00-16h00 – INFANTIL: O Mágico de Inox (contação de história)
16h00-17h30 – MESA-REDONDA 2: Inclusão e acessibilidade em museus
17h30-18h30 – Criação da Rede de Educadores em Museus do RN

26 de setembro (quinta-feira)
09h00-12h00 – MINICURSOS

 1. Somos acessíveis em museus?

 2. Arqueologia e educação patrimonial

 3. Museu encena (no Museu de Ciências Morfológicas – Campus  
 Central da UFRN)

 4. Paleontologia na sala de aula

 5. Ciência, arte e educação em museus: o que podemos  
 aprender com os fungos?
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14h00-15h30 – MESA-REDONDA 3: Educação inclusiva e sustentabili-
dade em espaços não formais

15h00-15h30 – INFANTIL: O pescador, o anel e o rei (contação de his-
tória)
15h30-16h00 – CULTURAL: Visita teatralizada

16h00-17h30 – MESA-REDONDA 4: Leituras da Natureza no Parque 
das Ciências

27 de setembro (sexta-feira)
09h00-10h30 – MESA-REDONDA 5: Museus, educação e sociedade 

09h00-12h00 – BEM-ESTAR: Respiro no Parque (Reflexologia: inscri-
ções em www.mcc.ufrn)

09h30 | 10h30 | 11h30 – DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: Planetário Móvel 
da UFRN - Barca dos céus

11h00-12h30 – PALESTRA DE ENCERRAMENTO: Arte, ciência e educa-
ção em museus

14h00-17h00 – BEM-ESTAR: Respiro no Parque (Auriculoterapia, Reiki, 
Massagem, Yoga, Roda de Abayomi: inscrições em www.mcc.ufrn)

14h30 | 15h30 | 16h30 – Planetário Móvel da UFRN - Barca dos céus

28 de setembro (sábado)
14h00-18h00 – CULTURAL: Feirinha de Arte
14h30 | 15h30 | 16h30 – DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: Planetário Móvel da 
UFRN- Barca dos céus
15h00-17h00 – BEM-ESTAR: Oficina de horta urbana

29 de setembro (domingo)
13h00-17h00 – ESPORTE E LAZER: Oficina de Slackline
15h00-15h30 – INFANTIL: As aventuras de Baltazar nas terras de João 
Redondo (teatro de bonecos)



Como acontece todos os anos, setem-
bro é tempo da PRIMAVERA DOS MU-
SEUS, evento nacional idealizado pelo 
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) 
com o intuito de chamar a atenção 
para esses espaços tão importantes 
no cenário cultural, artístico, histórico e 
científico do país.

Em 2019, na sua 13a edição, o evento tem por tema “Mu-
seus por dentro, por dentro dos museus”. Trata-se de 
um convite para que o público adentre os museus 
brasileiros, a fim de conhecer e admirar as variadas 
atividades que desenvolvem cotidianamente.

E nada melhor que um museu universitário para des-
cobrir essa variedade num só lugar! 

De fato, enquanto vários museus se dedicam principal-
mente a conservar e apresentar coleções, um museu 
universitário deve ser também espaço de produção e 
compartilhamento de conhecimento, onde professo-
res, alunos e técnicos podem desenvolver projetos de 
ensino, pesquisa e extensão. Por outro lado, se várias 
instituições têm um perfil temático direcionado (mu-
seu de arte, de história, de moda, de esporte, entre tan-
tos outros), os museus universitários geralmente exploram 
diferentes temas, que refletem a diversidade de áreas trata-
das em uma instituição de ensino superior.
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Ora, tudo isso caracteriza o MUSEU CÂMARA CASCUDO DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, que vem atuando ao 
longo de várias décadas  ̶  em 2020 ele completa 60 anos!  ̶  como um 
importante centro de estudos e investigações em diferentes áreas das 
ciências naturais e humanas, além de se afirmar como espaço de cul-
tura, arte e lazer para públicos de diferentes horizontes. 

Na 13a Primavera dos Museus, essa diversidade se expressa através de 
uma programação bastante variada, que inclui um importante evento 
científico – o I Encontro de Educação Museal do RN – e diversas ativi-
dades culturais, infantis, de lazer e bem estar voltadas para crianças, 
jovens e adultos.

Então, nessa primavera, venha conhecer o MCC por dentro e fique por 
dentro do que acontece no maior e mais importante museu do Rio 
Grande do Norte! 

Everardo Ramos 
Diretor do Museu Câmara Cascudo da UFRN

Isaías Ribeiro
Vice-Diretor do Museu Câmara Cascudo da UFRN
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Parque do Museu

Horta do Parque do Museu
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Detalhamento das atividades

EVENTO CIENTÍFICO 
I Encontro de Educação Museal do RN
O evento tem como objetivo reunir museus, universidades, escolas, instituições 
culturais, professores, pesquisadores e estudantes do Rio Grande do Norte 
para, junto com convidados de outros estados, aprofundar o diálogo e a troca 
de experiências sobre as possibilidades e potencialidades de ações educativas 
em espaços museais. 
Palestras, minicursos e mesas-redondas vão explorar diversas questões relacio-
nadas à educação em museus, como inclusão, acessibilidade, sustentabilidade, 
ensino de ciências e relações com a sociedade.

Inscrições: www.sigaa.ufrn.br (Extensão/Eventos)

PROGRAMAÇÃO

ABERTURA 
(do evento e da Primavera dos Museus como um todo)
Gestores da UFRN e grupo musical BANDO DE SAX (EMUFRN).

24 de setembro | 18h30

PALESTRA DE ABERTURA
Educação museal e inclusão: perspectivas contemporâneas
Palestrante: Amanda Tojal (Doutora em Ciências da Informação pela USP, co-
ordenou os programas educativos para públicos especiais do Museu de Arte 
Contemporânea da USP e da Pinacoteca de São Paulo, dirige a Arteinclusão  
Consultoria, prestando consultoria em ação educativa e acessibilidade para 
museus e instituições culturais). 

24 de setembro | 19h00 – 20h30

MINICURSOS 
Somos acessíveis em museus? (20 vagas)
A partir da pergunta-título, o minicurso se propõe a discutir questões relativas 
aos conceitos de acessibilidade e inclusão, bem como a explorar algumas pos-
sibilidades de recursos de tecnologias assistivas para a utilização, participação 
e expressão da pessoa com deficiência em museus. Será realizada uma visita 
guiada para apresentação dos recursos de acessibilidade já implementados no 
Museu Câmara Cascudo.
Ministrantes: Elizabeth Romani (DEART/UFRN) e Flávia Roldan (CE/UFRN).

25 e 26 de setembro | 09h00 – 12h00

Museu Câmara  
Cascudo | UFRN
Av. Hermes da Fonseca, 
1398
Tirol | Natal | RN
59030-650

Diretor 
Everardo Ramos
Telefone
(00 55 84) 991936294
email
everardoramos@gmail.com 

Vice-diretor
Isaías Ribeiro
Telefone
(00 55 84) 99278187
email
isaias_ribeiro@uol.com.br

Comunicação  
Hellen de Almeida 
Telefone
(00 55 84) 996126175

Talita Karla de Assis
Telefone
(00 55 84) 981240287
comunicacaomccufrn@gmail.com
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Arqueologia e educação patrimonial (20 vagas)
O minicurso vai debater a necessidade de socializar atividades, acervos e pesqui-
sas arqueológicas, relacionando-os às estratégias educativas contemporâneas. 
Serão apresentadas questões conceituais e experiências como recursos para re-
flexão do papel da educação no campo arqueológico.
Ministrante: Moysés Siqueira (MCC/UFRN).

25 e 26 de setembro | 09h00 – 12h00
 
Museu encena (40 vagas)
O minicurso – que acontecerá no Museu de Ciências Morfológicas (MCM) da 
UFRN – tem por objetivo difundir metodologias alternativas de divulgação cien-
tífica, por meio de atividades interativas e utilização de diferentes linguagens. O 
acervo do MCM será trabalhado em relação a roteiros cinematográficos e de sé-
ries televisivas: a sala de “Anatomia Animal Comparada” e a de “Fauna Marinha” 
serão organizadas em torno do tema “Uma noite no Museu”, enquanto a sala 
de “Anatomia Humana” terá por referência o tema “Museum Anatomy”, que faz 
referência à série Grey’s Anatomy.
Ministrantes: Christina Camillo (MCM/UFRN), Simone Gavilan (MCM/UFRN) e 
Renata Swany (MCM/UFRN).

25 e 26 de setembro | 09h00 – 12h00

Paleontologia na sala de aula (20 vagas)
A paleontologia é uma ciência ainda pouco ensinada nas escolas brasileiras, 
além de pouco divulgada e bastante subestimada pelo público em geral. O mi-
nicurso abordará, a partir de discussões teóricas e de atividades práticas visando 
à sala de aula, os fundamentos e a importância dessa ciência para uma melhor 
compreensão da evolução biológica e da história geológica da Terra.
Ministrantes: Claude Luiz de Aguilar (MCC/UFRN) e Wagner França (MCC/UFRN).

25 e 26 de setembro | 09h00 – 12h00

Ciência, arte e educação em museus: o que podemos aprender com os 
fungos? (20 vagas)
Neste minicurso/oficina será realizada uma atividade a partir da obra de arte cha-
mada “Proliferações”. O intuito é levantar discussões sobre as possibilidades de 
educação em museus a partir de obras de arte assentadas na interface entre ci-
ência e arte. Serão discutidas as proliferações da biologia, dos fungos aos museus.
Ministrante: Fabíola Simões (ICA/UFC).

26 de setembro | 09h00 – 12h00
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MESAS-REDONDAS 
Programas educativos em Museus
Em 2018, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) lançou a Política Nacional de 
Educação Museal (PNEM), consolidando a importância do tema no cenário bra-
sileiro. A partir desse fato, serão exploradas diversas questões relacionadas ao 
assunto.
Participantes: Amanda Tojal (Arteinclusão Consultoria/SP), Edvaldo Vasconce-
los (PROEX/UFRN), Fabíola Simões (ICA/UFC). Mediação: Everardo Ramos (MCC/
UFRN).

25 de setembro | 14h00 – 15h30

Inclusão e acessibilidade em museus
Um trabalho de educação museal só se realiza completamente se englobar 
questões de inclusão e acessibilidade. Em torno desse tema, serão confrontadas 
experiências externas e internas à UFRN.
Participantes: Amanda Tojal (Arteinclusão Consultoria/SP), Jefferson Fenandes 
(CE/UFRN), Ricardo Lins (SIA/UFRN). Mediação: Cristiana Moreira (MCC/UFRN).

25 de setembro | 16h00 – 17h30

Leituras da Natureza no Parque das Ciências
Os museus universitários são espaços privilegiados de formação interdisciplinar. 
Serão debatidas as experiências de estágio supervisionado desenvolvidas no 
Parque das Ciências da UFRN, por estudantes de matemática, letras, química e 
biologia.
Participantes: Josivânia Dantas (DPEC/UFRN), Odenise Bezerra (SME/S.G.Ama-
rante), Erick Cavalcanti (Rede Básica de Ensino). Mediação: Thiago Severo (DPEC/
UFRN).

26 de setembro | 14h00 – 15h30

Educação inclusiva e sustentabilidade em espaços não formais
Ações educativas em espaços não formais são excelentes oportunidades para 
explorar questões transversais e de forte impacto social. Professores da UFRN 
apresentarão e discutirão experiências educativas realizadas em museus, envol-
vendo inclusão e acessibilidade. 
Participantes: Magnólia Fernandes (PDC/UFRN), Patrícia Moreira (PDC/UFRN), 
Christina Camillo (MCM/UFRN). Mediação: Rute Alves (PDC/UFRN).

26 de setembro | 16h00 – 17h30

Museus, educação e sociedade
Como uma instituição cultural pode se tornar um espaço de geração de conhe-
cimento? Será discutida a função social dos museus, partindo das ideias de Pau-
lo Freire, de concepções educativas e de projetos envolvendo a comunidade. 
Participantes: Raimundo Melo (Museu Nísia Floresta), Adeilza Bezerra (SEM/Na-
tal), Rita Diana Gurgel (DFPE/UFRN). Mediação: Vanessa Spinosa (CERES/UFRN).

27 de setembro | 09h00 – 10h30
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GRUPO DE TRABALHO
Criação da Rede de Educadores em Museus do RN
Participantes e convidados do evento.

25 de setembro| 17h30 – 18h30

PALESTRA DE ENCERRAMENTO
Arte, ciência e educação em museus
Fabíola Simões (Doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia 
com estágio na Harvard University, vem pesquisando o ensino das ciências em 
sua interface com a arte e os museus, realiza atualmente um Pós-Doutorado 
no Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, desenvolvendo 
uma instalação artística de bioarte).

27 de setembro | 11h00 – 12h30

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
PLANETÁRIO MÓVEL DA UFRN - BARCA DOS CÉUS
Planetário é um local onde se projeta o céu, sua dinâmica, e fenômenos 
que nele ocorrem, como se espera que seja visto de qualquer lugar da Terra 
(ou do espaço) e em qualquer instante de tempo, do passado ou do futuro. 

O Planetário Barca dos Céus é um projeto de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvido pelo Grupo de Pesquisas em Ensino de Física e de Astrono-
mia do Departamento de Física da UFRN, em colaborações com outros 
Grupos, Departamentos e Instituições. Nas atividades de extensão são 
realizadas Mostras de Astronomia e conhecimentos afins com sessão de 
planetário, interações sobre objetos didáticos diversos, e observações ao 
telescópio. As atividades visam provocar vivências e a popularização de co-
nhecimentos sobre o céu e o que este representa para diferentes culturas, 
especialmente em termos de sensibilização para a percepção do entorno 
local, conexão com o ambiente e seus ciclos, e compreensões sobre o es-
paço e o tempo em que nos percebemos.

Na Primavera dos Museus, no Museu Câmara Cascudo, o projeto levará a 
mostra Ora Direis, Ouvir Estrelas!, em que serão apresentadas interpreta-
ções e conhecimentos sobre os céus construídos por diferentes culturas, 
em particular a grega (e seu legado na ciência ocidental) e a guarani.

Coordenação: Auta Stella Germano (DFTE/UFRN).
Mediadores (técnico e alunos da UFRN): Ricardo do Rego, Alex Maria-
no, Cláudio Freire, Francisco Elcide dos Santos, Débora Cristina de Olivei-
ra, Emanuel Felipe Pereira, Francisco Mateus Silva, João Henrique Dantas, 
Manoel de Oliveira, Matuzalem da Silva, Radma de Freitas, Wellington Alys-
son de Araújo. 
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Página do projeto no Facebook: https://www.facebook.com/barcados-
ceus/?fref=ts
Email para contatos: planetarioufrn@gmail.com
Apoio: CNPq, PROEX, PROPESQ, PPGECNM, DFTE e CCET

27 de setembro | sessões às 09h30, 10h30, 11h30,   
 14h30, 15h30 e 16h30
28 de setembro | sessões às 14h30, 15:30 e 16:30
Para cada sessão são aceitos 35 participantes (inscrições na recepção do 
museu)

INFANTIL 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
O Mágico de Inox
Após desfalecer, Clara acorda em um lixão e se junta a novos amigos – o 
Homem de Lata, o Homem de Papel e a Mulher de Plástico – em busca do 
Mágico de Inox, que detém o poder de fazer uma mágica chamada “Reci-
clagem”. Quando educação ambiental rima com diversão.

25 de setembro | 15h00 – 16h00

O pescador, o anel e o rei
Um pescador é posto à prova num desafio envolvendo um rei e um anel. 
A história, coletada por Câmara Cascudo no repertório popular e retraba-
lhada por Bia Bedran, fala das consequências de nossas ações e atitudes 
diante da vida.

Contadora: Bárbara Cristina (DEART/UFRN).

26 de setembro | 15h00 – 16h00

TEATRO DE BONECOS
As bravatas de Baltazar nas terras de João Redondo
A narrativa apresenta, de maneira cômica e divertida, personagens e si-
tuações características do universo do teatro popular de bonecos, que re-
verberam questões da atualidade. Por onde passa, o espetáculo vem con-
quistando crianças, jovens e adultos, comprovando o fascínio que esse tipo 
de teatro, de origem milenar, ainda exerce sobre todos nós.

MAMULENGANDO - TEATRO DE BONECOS DA UFRN.
Roteiro e Direção: André Carrico (DEART/UFRN).
Atores: Marcílio Santos, Bárbara Cristina e Firmino Brasil 
(Curso de Teatro/UFRN).

29 de setembro | 15h00 – 16h00.
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BEM-ESTAR 
RESPIRO NO PARQUE
Em parceria com o Laboratório de Práticas Integrativas e Complementa-
res em Saúde (LAPICS/UFRN) e com a Escola de Saúde da UFRN, o MCC 
propõe uma série de atividades que visam ao equilíbrio e ao bem-estar do 
ser. As atividades, todas gratuitas, serão realizadas no Parque do Museu, 
uma maravilhosa área arborizada ainda pouco conhecida dos natalenses.
Atividades oferecidas durante a Primavera de Museus 2019: 

27 de setembro | 09h00 – 12h00: 
 Reflexologia 

27 de setembro | 14h00 – 17h00: 
 Auriculoterapia, Reiki, Massagem, Yoga, Roda de Abayomi

inscrições antecipadas pelo site www.mcc.ufrn.br.

Coordenação: Ana Tânia Sampaio e Oswaldo Correa (LAPICS/UFRN) e 
Mércia Maria de Santi (Escola de Saúde/UFRN).
Terapeutas e facilitadores LAPICS/UFRN: Stephany Campanelli, Caline 
Freire, Luana, Marcela, Paulo, Edna, Rodrigo e Vitória.
Terapeutas e facilitadores ESCOLA DE SAÚDE/UFRN: Ana Karoliny Costa, 
Ana Rutty Santiago, Andréia Gomes, Antônia Josélia Tomé, Claudia Freitas, 
Cristina Diógenes, Danila da Silva, Fabiana Bezerra, Fellipe Palhares, Gerla-
ne Cipriano, Iranilson de Freitas, Jessica Januário, Joseli Torreão, Juarez de 
Brito, Juarez da Silva, Kaline Fernandes, Katia Farias, Laíse de Melo, Marcus 
Vinícius Bastos, Maria Wanderleia Tavares, Moizes Muniz, Patricia Sousa, 
Renalle Duarte, Rita Rodrigues, Rosângela Setúbal, Saionara Pergentino, 
Soráia Fonsêca, Tarcisio de Abreu, Thiago Severo, Valéria Bezerra.

OFICINA
A horta do MCC: práticas pedagógicas em agricultura urbana.
A partir de uma visita guiada à Horta do MCC e da apresentação das ativi-
dades ali desenvolvidas, serão abordadas questões como sustentabilidade, 
saúde humana, permacultura e possibilidade de uso das hortas urbanas 
como ferramentas para ensino das ciências e educação ambiental. 

Ministrante: Iracema Miranda (MCC/UFRN), Ana Claudia Ventura (MCC/
UFRN), Darlane Xavier (MCC/UFRN), Fábio Pinheiro (MCC/UFRN).

28 de setembro | 15h00 – 17h00
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Fotos: Cícero Oliveira

Exposição Anatomia Comparada 

Exposição Icnologia: A vida passou por aqui
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CULTURA, ESPORTE E LAZER
VISITA TEATRALIZADA
No âmbito da exposição Engenhos: Tradição do Açúcar, estudantes do Curso de 
Teatro (Departamento de Artes/UFRN) elaboraram o projeto “Engenhos: aproxi-
mação popular e regional”, com o objetivo de facilitar a mediação da mostra. Por 
meio de uma encenação baseada em contação de histórias, o visitante aprende 
diversas coisas sobre o município de Ceará-Mirim, importante centro açucareiro 
do RN, descobrindo algumas de suas mais famosas lendas.

Atores: Ana Beserra, Allyerly Dantas, Jullyana Maria, Vinícius Brito (Curso de Teatro 
/UFRN)
Coordenação: Cristiana Moreira (MCC/UFRN)

26 de setembro | 15h30 – 15h50

FEIRINHA DE ARTE
Para finalizar a Primavera dos Museus, o Museu Câmara Cascudo abrirá 
suas portas para os estudantes do Departamento de Artes da UFRN mos-
trarem suas produções. São obras sobre diversos suportes e em diferentes 
linguagens, a preços bem abordáveis, que confirmam o talento das novas 
gerações de artistas potiguares.

Expositores: Iara Nobre, Estela de Araújo, Ana Luíza Gonzaga, Maria Clara 
Azevedo, Jeniffer Bezerra, Luara Rocha, Guilherme Thomas, Francisco Va-
nildo Sobrinho, Isaac Newton Dantas, Levi Miranda, Lucas Rodrigues, Lígia 
de Moura, Lorena Bezerra, Diego Dionísio Soares, Caroline Araújo, Débora 
Fernanda Andrade, Louise, Kelinne.
Organização: Centro Acadêmico Newton Navarro.

28 e 29 de setembro | 14h00 – 18h00

OFICINA DE SLACKLINE
Slackline é uma prática esportiva onde o principal objetivo é se equilibrar 
e realizar manobras estáticas ou acrobáticas. O principal benefício é um 
maior poder de concentração, foco e equilíbrio. Na oficina, o visitante irá 
se aventurar e se desafiar a atravessar a fita de equilíbrio sem cair no chão. 
Atividade na grande área verde do Parque do Museu. 

Facilitador: Cipó (Realize Esporte e Lazer).

29 de setembro | 13h00 – 17h00
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ATRAÇÕES PARALELAS
EXPOSIÇÕES
Durante o evento, é possível visitar as exposições em cartaz no Museu Câ-
mara Cascudo:

1. Akangatu. Patrimônio indígena no Museu da Ciência de Coimbra e no 
Museu Câmara Cascudo
2. Engenhos. Tradição do açúcar 
3. Anatomia comparada
4. Aves e Evolução. Uma perspectiva histórica
5. Icnologia. A vida passou por aqui

PARQUE DAS CIÊNCIAS
O Parque das Ciências é um espaço destinado a despertar o interesse 
pela cultura científica   e tecnológica em crianças, jovens e adultos. Para 
isso, propõe atividades lúdicas, experimentais e interativas que desafiam 
a curiosidade e estimulam a busca pelo conhecimento nas áreas da Bio-
logia, Física e Química. Todas as atividades são facilitadas por mediadores.

SERVIÇO
HORÁRIOS DE ABERTURA DURANTE A PRIMAVERA DOS MUSEUS
Terça a sexta | 08h30 às 18h00
Sábado e domingo | 12h30 às 18h00 
Entrada autorizada até 17h30
O museu fecha às segundas-feiras.

ENTRADA
Toda a programação do Museu Câmara Cascudo é gratuita.

ACESSO
Av. Hermes da Fonseca, 1398 – Tirol – Natal/RN.

Pontos de referência: Em frente ao 16º Batalhão Infantaria do Exército (an-
tigo 16 RI) e ao lado do Aeroclube de Natal.

O Museu Câmara Cascudo dispõe de estacionamento próprio, com va-
gas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência. Também é pos-
sível estacionar na Rua Pastor Jerônimo Gueiros (vizinho ao MCC) e no 
estacionamento da Associação Médica do RN (ao lado do museu, na Av. 
Hermes da Fonseca, 1396).
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PRODUÇÃO CULTURAL
Thays Bianos de Souza 
Telefone 997-103109 
E-mail:bianos thays@gmail.com

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Talita Karla de Assis Silva 
Telefone 98124-0287 
E-mail: talitadeassis@live.com
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TRANSPORTE PÚBLICO
Linhas de ônibus que passam em frente ao museu:

Municipais

33A–Planalto/PraiadoMeio–ViaAv.HermesdaFonseca
Av. Prudente de Morais / Midway Mall / Rocas / Mãe Luíza

37–CidadeSatélite/Ribeira–ViaPraçaCívica
Rocas / Av. Hermes da Fonseca / Midway Mall / Natal Shopping/ Pitimbu

39–CidadeNova/Ribeira–ViaTirol
Cidade da Esperança / Rodoviária Nova / Av. Hermes da Fonseca / Praça 
Cívica

46–PontaNegra/Ribeira–PraiadoMeio
Av. Roberto Freire / Natal Shopping / Av. Hermes da Fonseca/ Midway Mall

51–Pirangi/Rocas–ViaPraçaCívica
Av. Ayrton Senna / Natal Shopping / Midway Mall / Av. Hermes da Fonseca

78A-47Santarém/NovaDescoberta–ViaPraçaCívica
Praia do Meio / Av. Hermes da Fonseca / 
Midway Mall / Av. Cel. Norton Chaves

Interurbanas/Intermunicipais

A–Parnamirim(RosadosVentos)–
Natal(Petrópolis)

105Eucalipto/Ribeira–ViaPraçaCívica

106NovaParnamirim/Ribeira–
ViaPraçaCívica/AbelCabral

740NovaParnamirim/Ribeira–
ViaPraçaCívica/MariaLacerda

741NovaParnamirim/Ribeira–
ViaPraçaCívica/MariaLacerda
Tabatinga/Natal
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