
                                 PROGRAMA DE VOLUNTÁRIADO 

                              Museu Histórico de Entre Rios 

 

Bem-Vindo! 

O Museu Histórico de Entre Rios agradece o interesse dos seus futuros voluntários. Esperamos 

que seja uma experiência positiva para você ajudar a preservar a memória dos Suábios do 

Danúbio de Entre Rios e conservar o nosso rico acervo. 

Os voluntários irão atuar diretamente no manuseio do acervo, contribuindo com seu tempo para a 

melhoria do museu e seus serviços. Com o apoio de voluntários comprometidos com o futuro da 

instituição, pretendemos seguir sempre a nossa missão, até o atingimento da visão. 

A equipe do Museu Histórico de Entre Rios agradece o seu interesse. Com sua contribuição, 

juntos vamos impulsionar os esforços para tornar o museu cada vez mais admirado e visitado. 

 

Missão do Museu Histórico de Entre Rios 

Promover a sociedade processos de preservação da história dos Suábios do Danúbio de Entre 

Rios e de acesso ao seu patrimônio cultural integrado ao contexto brasileiro. 

  

Visão do Museu Histórico de Entre Rios 

Ser referência internacional na valorização e na preservação da memória dos Suábios do 

Danúbio de Entre Rios e ser uma instituição museológica de prestígio no Estado do Paraná. 

 

Sobre o Museu Histórico de Entre Rios 

O Museu Histórico de Entre Rios dedica-se à preservação e divulgação do legado deixado pelos 

Suábios do Danúbio, que por meio da união, do trabalho, da tradição e da perseverança 

reconstruíram seu próprio destino. 

O primeiro Museu Histórico foi inaugurado durante as comemorações de 20 anos de Entre Rios 
(1971), o segundo nos 40 anos (1991) e o atual (2012) em comemoração à festa de 60 anos do 
distrito. O Museu Histórico de Entre Rios preserva objetos históricos e documentos valiosos, 
expostos com o auxílio de tecnologia interativa, em um ambiente modernamente estruturado. 
Anualmente, a instituição recebe uma média aproximada de 10.000 visitantes, que têm a 
oportunidade de conhecer tanto as atraentes instalações quanto a história dos Suábios do 
Danúbio, desde o século XVIII no Sudeste europeu, ao presente, no Brasil. 

A tecnologia possibilita que durante as visitas possam ser exibidos vídeos históricos, como, por 
exemplo, as imagens da fuga em 1944 e as da chegada ao Brasil em 1951. As fotografias, que 
retratam a história a partir da década de 1920, apresentam o mesmo propósito: oferecer uma 
experiência mais vivaz aos visitantes. 

 



Assiduidade 

Pedimos para que você esteja no museu nos horários combinados. Em caso de atraso ou 

ausência, por favor, entre em contato com os colaboradores do museu. Caso você souber que 

não poderá comparecer antecipadamente, avise-nos também. Dessa forma conseguimos 

agendar uma substituição. 

 

Treinamento 

Todos os voluntários devem passar por um treinamento de orientação geral sobre o museu e 

sobre as técnicas de conservação. O treinamento é essencial, pois permite que o voluntário 

esteja devidamente orientado e capacitado para desempenhar as atividades com sucesso e 

eficiência. 

Conduta 

 Os voluntários(as) devem cumprir todos os regulamentos internos do Museu Histórico de 
Entre Rios; 

 Os voluntários(as) devem respeitar a organização do trabalho e utilizar com zelo os 
respectivos bens, equipamentos, instalações e serviços;  

 Os voluntários(as) irão acessar áreas restritas do museu. Por consequência devem manter 
sigilo, durante e após o trabalho voluntário, acerca de toda a informação e documentação a 
que tiver acesso e que o Museu Histórico de Entre Rios entenda não tornar públicas; 

 Os voluntários(as) devem ser assíduos, pontuais e estabelecer boas relações de trabalho; 

 Os voluntários(as) são também representantes do museu, por isso devem apresentar 

postura de respeito com o público e colaboradores do museu; 

 Os voluntários(as) estão proibidos de retirar qualquer material, documento, obra ou 

equipamento das dependências do museu; 

 Os voluntários(as) não devem utilizar recursos e serviços em beneficio próprio. O uso de 

computadores, impressoras e telefones é autorizado apenas para tarefas ligadas ao 

trabalho voluntário; 

 Os voluntários (as) não devem fotografar o acervo do museu e compartilhar em redes 

sociais; 

 Os voluntários (as) não devem prestar depoimentos em nenhuma circunstância para meios 

de comunicação, sejam veículos de imprensa ou redes sociais. 

 

 


