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A plataforma Museusbr possui várias funcionalidades disponíveis para todos os usuários. É 
possível usar a busca por nome do museu (Buscar museu), selecionar um ou mais Estados, 
Tipos de museus ou Temáticas para fazer uma busca direcionada. 

 
 
 
Há ainda filtros avançados, nos quais você pode pesquisar pelo nome do Município, pela 
Situação de funcionamento, pela Esfera, pelo Tipo de esfera do museu e por Selos, podendo 
visualizar os resultados no mapa ou em lista. 
 

  
 
Usando este último botão, você poderá compartilhar suas buscas em diferentes redes sociais. 
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Mas o que é um SELO? 
 
Do lado esquerdo na página do museu, há um espaço para os selos aplicados.  

 
 
Os Selos dos Mapas Culturais são uma forma de reconhecer determinadas entidades (Espaços, 
Eventos, Agentes) no sistema Mapas Culturais, certificando-as. 
No exemplo acima, temos um museu com selo do Cadastro Nacional de Museus, selo do 
Registro de Museus e dois selos que identificam o museu como respondente do Formulário de 
Visitação Anual. 
 
 

O que significa cada selo? 
 

O selo do Cadastro Nacional de Museus indica que o museu está devidamente 
CADASTRADO. Isso quer dizer que as informações passaram por verificação feita 
pela equipe do Cadastro Nacional de Museus (CNM) e, portanto, são aquelas 
que constam em nossa base de dados oficial. Quando o usuário faz uma busca 

de resultados verificados na plataforma, o sistema recupera todos os museus que têm esse 
selo aplicado.  
 
Atenção: Com este selo NÃO significa que o museu está “registrado”. Sobre Registro de 
Museus, informe-se em http://renim.museus.gov.br/registro-de-museus/o-que-e-o-registro-
de-museus-2/ 
 

 
O selo do Registro de Museus indica que o museu está REGISTRADO. Ou seja, 
que esse museu preencheu a solicitação do Registro de Museus e enviou a 
documentação necessária ao Ibram. 
 
Todo museu registrado é um museu cadastrado. 

 
 
O selo de participação no Formulário de Visitação Anual traz o ano de 
referência e indica que o museu participou do FVA, informando o total de 
visitantes naquele período. 
 

 
Se você já tem login na plataforma Museusbr, ao acessar a página do seu museu e clicar sobre 
um dos selos que ele possui, é possível visualizar sua descrição. E nos casos do selo do CNM e 
do Registro de Museus, é possível imprimir o certificado quando você tem propriedade sobre 
as informações. 
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