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ATO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INCI 
Nº 001/2023 

 
 
Dispõe sobre alteração no edital do Programa “Museu vai à 
Escola”, publicado em 06 de março de 2023, quanto aos prazos 
estipulados e dá outras providências. 

 
 
A Diretora Executiva do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração (INCI), no uso de suas 
atribuições que lhe confere o inciso XXII, do artigo 31, do Estatuto Social, e tendo em vista questões de cunho 
operacional,  
 
RESOLVE:  
 
Alterar os prazos estipulados no edital do Programa “Museu vai à Escola”, publicado em 06 de março de 2023, no 
que diz respeito ao cronograma estabelecido no item 7, que passa a vigorar da seguinte forma: 
 
7.Cronograma: 
 

• Período de inscrições: de 06 de março a 03 de abril de 2023. No caso de inscrição realizada pelo correio, será 
considerada a data da postagem; 

 

• Divulgação do resultado da 1ª etapa no site do Museu da Imigração: 13 de abril de 2023; 
 

• Resposta por email das escolas pré-selecionadas na 1ª etapa quanto agendamento das visitas técnicas: 19 de 
abril de 2023, sob pena de desclassificação; 

 

• Segunda etapa do processo seletivo: visitas técnicas às escolas pré-selecionadas na primeira etapa: datas e 
horários a serem combinados, entre os dias 25 de abril e 03 de maio de 2023; 

 

• Divulgação do resultado da 2ª e última etapa no site do Museu da Imigração: 12 de maio de 2023; 
 

• Reunião inicial no Museu da Imigração com representantes das escolas participantes: entre maio e junho de 
maio de 2023 

 

• Ações de formação de professores: entre os meses de junho à setembro de 2023, exceto julho. 
 

• Atividades nas escolas e visitas ao Museu: entre agosto e novembro de 2023; 
 

• Encontro de avaliação e encerramento: novembro de 2022. 
  
 

São Paulo, 27 de março de 2023. 
 
 
 

Alessandra de Almeida Santos 
Diretora Executiva 

 


