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Jurema Seckler
Atividades

Jurema Seckler é museóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,

Veja também

com especialização em Conservação e Restauração de Bens Culturais pelo
CECOR da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais.

o Plataforma Lattes
o Quem é quem

Ingressou como museóloga no Museu Casa de Rui Barbosa em 1975 onde
desempenhou diversas atividades técnicas e administrativas destacando-se
a coordenadoria das atividades educativas do museu, a coordenação do
cadastro de bens culturais do Projeto Botafogo (FINEP e FCRB) e a
coordenação do projeto de História Oral Memória de Rui Barbosa.
Aposentou-se em 1994, retornando a chefia do museu em 1997 aí
permanecendo até 2000. Em 2003 retorna para a chefia e deste então
exerce a coordenadoria geral das diversas áreas técnicas, destacando-se as
atividades de gestão do museu e do jardim histórico, as atividades de
pesquisa com a orientação de bolsas de pesquisa e a gestão administrativa
das atividades de conservação e restauração do edifício histórico e do
acervo museológico. Participa de eventos científicos e ministra palestras que
divulguem as atividades do Museu Casa de Rui Barbosa.

o Acervos museológicos
o Sobre o site
o Textos online – palestras
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Jurema Seckler é membro do DEMHIST – Comitê Internacional das Casas
Históricas do ICOM e participa há alguns anos da organização de seminários
e encontros de museus-casas na Fundação Casa de Rui Barbosa e do
Encontro de Palácios, Museus-Casas e Casas Históricas no Palácio
Bandeirantes do Governo de São Paulo.
Em 1999 recebeu a medalha Rui Barbosa pelos “relevantes serviços
prestados a Cultura Nacional” e em 2011, medalha de honra da Escola de
Museologia da Unirio “pelos inestimáveis serviços prestados na gestão de
museus e coleções”.
Atualmente, além da chefia do museu, participa da comissão organizadora
do DEMHIST no Encontro Internacional dos Museus do ICOM – que será
realizado em 2013 no Rio de Janeiro.
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