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CARTA DE SERVIÇOS

A Carta de Serviços é uma ferramenta para simplificar a vida do cidadão, dar transparência e melhorar a qualidade dos serviços
prestados. Ou seja, é um instrumento que beneficia a organização, o cidadão e a sociedade.
O documento tem por objetivo informar sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses
serviços e os respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
Conforme estabelece o Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, a Carta deverá trazer informações claras e precisas em
relação a cada um dos serviços prestados ao cidadão. Ela será objeto de permanente divulgação por meio de afixação em local
de fácil acesso ao público, nos respectivos locais de atendimento, e mediante publicação em sítio eletrônico do órgão ou
entidade na rede mundial de computadores.
Esta Carta de Serviços dará mais visibilidade e transparência aos serviços, aos canais de atendimento e aos processos
organizacionais da Fundação Casa de Rui Barbosa.
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APRESENTAÇÃO
A Fundação Casa de Rui Barbosa tem sede na casa onde residiu o grande jurista e intelectual brasileiro entre 1895 e 1923,
data de sua morte. Comprada pelo governo brasileiro, juntamente com a biblioteca, os arquivos e a propriedade intelectual
das obras de Rui Barbosa, a casa foi aberta ao público como museu - o primeiro museu casa público do Brasil.
Hoje a Casa de Rui Barbosa homenageia a memória do Patrono, não apenas publicando as suas Obras completas, mas
estudando sua vida e divulgando suas ideias e sua atuação como intelectual, advogado, político e jornalista. Além disso, vem
expandindo ao longo do tempo sua atuação tanto na área de acervos quanto nas de pesquisa e educação.
As principais atividades da Fundação Casa de Rui Barbosa são: pesquisas em acervos memoriais (arquivologia, biblioteconomia,
museologia, arquitetura, preservação e literatura); manutenção e preservação do Museu Casa de Rui Barbosa e do respectivo
jardim histórico; formação, preservação e difusão do acervo bibliográfico e documental, com destaque para o arquivo de Rui
Barbosa e sua biblioteca, para os laboratórios técnicos e para o Arquivo-Museu de Literatura Brasileira; desenvolvimento de
estudos e pesquisas nas áreas de políticas culturais, história, direito, política, letras, artes e da cultura brasileira em geral;
publicação dessas pesquisas; formação e qualificação de pesquisadores por meio de um amplo programa de bolsas; bem como
a utilização plena de suas dependências com atividades culturais e artísticas, incluindo a realização de exposições do acervo e
de cursos, congressos e seminários diversos. A Fundação Casa de Rui Barbosa é referência nacional e internacional em suas
áreas de atuação.
A instituição promove anualmente o concurso de seleção de bolsistas para os Programa de Incentivo à Produção do
Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura e Programa de Iniciação Científica.
Desde 2016, a Fundação Casa de Rui Barbosa possui ainda um programa de pós-graduação, que atualmente oferece o Mestrado
Profissional em Memória e Acervos.
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HISTÓRICO
A Fundação Casa de Rui Barbosa é uma instituição pública federal vinculada ao Ministério da Cultura que oferece um espaço
reservado ao trabalho intelectual, à consulta de livros e documentos, à fruição de seu museu e jardim e à preservação da
memória nacional.
FCRB tem sua origem no museu-biblioteca instituído em 1928 pelo presidente Washington Luís. Em 1966, a instituição teve
sua personalidade jurídica alterada pela Lei n.º 4.943, para melhor cumprir suas finalidades de desenvolvimento da cultura, da
pesquisa e do ensino, como também, a divulgação e o culto da obra e vida de Rui Barbosa.
Em 2017, a Fundação teve sua estrutura atualizada por meio de novo estatuto e regimento interno. Sua trajetória está
sintetizada na cronologia dos principais atos institucionais e na galeria de seus dirigentes.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
Missão
A missão da Fundação Casa de Rui Barbosa é promover a preservação e a pesquisa da memória e da produção literária e
humanística, bem como congregar iniciativas de reflexão e debate acerca da cultura brasileira. Dessa forma, a instituição pode
contribuir para o conhecimento da diversidade cultural, para o fortalecimento da cidadania e para a implementação das políticas
de competência do Ministério da Cultura.

Carta de Serviços da FCRB

INFORMAÇÕES GERAIS

Localização: Rua São Clemente, 134 – Botafogo - Rio de Janeiro – RJ. CEP: 22260-000
Telefone: 21.3289-4600
Site: http://www.casaruibarbosa.gov.br/index.php
E-mail: fcrb@rb.gov.br

O mapa abaixo indica as áreas do jardim, as áreas do Museu e do edifício-sede da
Fundação:
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LISTA DE SERVIÇOS OFERECIDOS
:: Visitação
Museu
Visita às dependências do antigo solar de Botafogo, que hoje integram o circuito do Museu Casa de Rui Barbosa. É voltar no
tempo e conhecer o modo de vida, a rotina e a intimidade de uma família brasileira do início do século XX. O Museu abre à
visitação pública de 3ª a 6ª feira, das 10h às 17h30, com a última entrada 30 minutos antes do fechamento. Na última terçafeira do mês é possível a visitação noturna, até às 19h30. Sábados, domingos e feriados, das 14h às 18h, com a última entrada
30 minutos antes do fechamento. Visitas com escolas ou grupos podem ser marcadas com guias especializados, mediante
agendamento prévio.
Contato: Telefone: 21.3289-8686. E-mail: museu@rb.gov.br

Jardim
O jardim tem mais de 9000 m² e hoje é uma das poucas áreas verdes de Botafogo, o que lhe dá importância ecológica e social.
É um ponto de encontro, lazer, desfrute da natureza e reflexão, onde a presença humana favorece o equilíbrio no meio da
agitação de um bairro que liga a Zona Sul ao centro da cidade. Está aberto à visitação pública diariamente das 8h às 18h. Na
última terça-feira do mês é possível a visitação noturna, até às 19h30.
Contato: Telefone: 21.3289-8686. E-mail: museu@rb.gov.br
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:: Consulta aos acervos
Os acervos são acessíveis ao público presencialmente, sendo que parte dos documentos se encontra em meio digital disponível
no RUBI ou na Base Iconográfica. A pesquisa presencial pode ser realizada de 2ª a 6ª feira (exceto feriados), conforme
especificado nos setores a seguir:
Arquivo Histórico
Composto pelos arquivos de Rui Barbosa, Barbosa de Oliveira e Pandiá Calogeras, entre outros. O horário de atendimento é
de 10h às 17h30. É necessário agendamento com a antecedência de 24h.
Contato: Telefone: 21.3289-8666 E-mail: consulta.acervo@rb.gov.br
Arquivo Museu de Literatura Brasileira
Composto pelos arquivos de Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Pedro Nava e Manuel Bandeira, entre outros. O
horário de atendimento é de 10h às 17h30. É necessário agendamento com a antecedência de 24h.
Contato: Telefone: 21.3289-8666 E-mail: consulta.acervo@rb.gov.br
Biblioteca Rui Barbosa
A biblioteca é composta por 37.000 volumes entre livros (incluindo raros) e periódicos. Rui Barbosa desenvolveu sua
biblioteca ao longo da vida, como instrumento de trabalho e por afinidade com a leitura e o estudo. As obras espelham a
trajetória, o cuidado e a profundidade da investigação por ele desenvolvidos, fundamentando solidamente suas percepções e
opiniões, que diversas vezes se constituíram em discursos, pareceres, leis, artigos jornalísticos, livros, etc. O horário de
atendimento é de 10h às 18h. É necessário o agendamento com antecedência de 24h.
Contato: Telefone: 21.3289-8665 E-mail: consulta.acervo@rb.gov.br.
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Biblioteca São Clemente:
Composta por diversas coleções, dentre elas algumas recebidas de particulares, como a de Plínio Doyle, provenientes de
doações. Destaca-se nesta biblioteca a coleção de literatura de cordel, com aproximadamente 10 mil folhetos. O horário de
atendimento é de 10h às 18h. Para a consulta é necessário o agendamento com a antecedência de 24h.
Contato: Telefone: 21.3289-8665 E-mail: consulta.acervo@rb.gov.br
Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzetti (BIMM):
A BIMM oferece as seguintes atividades culturais e educativas e serviços ao público: consulta e empréstimo de livros,
atendimento a escolas, oficina de criação, leitura e contação de histórias, lançamento de livros, rodas de leitura, feira de
livros, encontro temático e visita guiada. A biblioteca funciona dee 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h e das 14 às 17h.
Contato: Telefone: 21.3289-8689. E-mail: bimm@rb.gov.br

:: Bases de Dados:
Referenciais
Apresentam as informações sobre as obras dos diversos acervos sob a guarda da FCRB.
Endereço: http://acervos.casaruibarbosa.gov.br/
RUBI
O Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais – RUBI – oferece acesso direto às obras digitalizadas e à produção
intelectual de Rui Barbosa e de pesquisadores da FCRB, em meio digital
Endereço: http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/
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Iconografia
Oferece acesso direto ao acervo iconográfico.
Endereço: http://iconografia.casaruibarbosa.gov.br/fotoweb/
:: Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
O atendimento ao cidadão pode ser feito pessoalmente junto ao Arquivo Histórico e Institucional, no 1º andar da sede da
FCRB, de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 17h, ou por telefone, por e-mail ou pelo Sistema Eletrônico do SIC, o e-SIC.
No site da FCRB ficam disponíveis os formulários para solicitação de informação, para reclamação ou para recurso.
Contato: Telefone: 21.3289-8672/8673. E-mail: sic@rb.gov.br
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