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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, benefício para a organização, o cidadão e a sociedade.
O documento tem por objetivo informar sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses
serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
Conforme estabeleceu o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização – GESPÚBLICA, Decreto 6.932 de 11 de Agosto de 2009 –, 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, canais de atendimento e 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 em 1924, 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 do Brasil - em 1930.
Hoje a Casa de Rui Barbosa homenageia a memória do Patrono, não apenas publicando-lhe as Obras Completas, estudando
sua vida e divulgando suas ideias e sua atuação como intelectual, advogado, político e jornalista.
As principais atividades da Fundação Casa de Rui Barbosa são: manutenção, preservação e difusão do Museu Casa de Rui
Barbosa e respectivo parque; formação, preservação e difusão do acervo bibliográfico e documental, destacando-se os
laboratórios técnicos; desenvolvimento de estudos e pesquisas em suas áreas de atuação (estudos ruianos, de políticas
culturais, história, direito e filologia) e em cultura brasileira em geral; publicação dessas pesquisas e participação de
pesquisadores em eventos acadêmicos e científicos; formação e qualificação de pesquisadores; utilização plena do seu
auditório com atividades de dança, música, literatura, teatro e cinema; uso de outras dependências para a realização de
exposições de acervo ou relacionadas a trabalhos em andamento e de cursos, congressos e seminários.
Situada circunstancialmente na cidade do Rio de Janeiro, a Fundação Casa de Rui Barbosa preserva e divulga acervos de
interesse nacional, por constituírem patrimônio cultural importante, e realiza trabalhos de alcance internacional, sem perder
de vista a importância do atendimento diário ao visitante e ao usuário de nossos serviços, desde a simples visita ao jardim
até o pesquisador empenhado em complexo trabalho acadêmico.
A instituição promove anualmente o concurso de seleção de bolsistas para o Programa de Incentivo à Produção do
Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura e o concurso de monografias “Prêmio Casa de Rui Barbosa”.
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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, 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 2004, 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.
Desta forma, a instituição pode contribuir para o conhecimento de diversidade cultural e para o fortalecimento da cidadania,
assegurando a implementação das demais políticas do Ministério da Cultura.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Localização: Rua São Clemente, 134 – Botafogo - Rio de Janeiro – RJ. Cep: 22260-000
Telefone: 21.3289-4600
E-mail: fcrb@rb.gov.br
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LISTA DE SERVIÇOS OFERECIDOS
:: Visitação
OBS.: Devido à obra de restauração e de revitalização, as visitas à Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzzetti (BIMM), ao
jardim e ao Museu estão suspensas até agosto de 2016.
- Biblioteca Infantojuvenil Maria Mazzzetti (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 livro, rodas de leitura, feira de livros, encontro temático e visita orientada. Horário:2ª a 6ª feira, das 9h30 às
12h e das 14h às 17h. Telefone: 21. 3289-8689. E-mail: bimm@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 nos
seguintes horários: diariamente das 8 às 18h. Telefone: 21.3289-8681. E-mail: museu@rb.gov.br
- Museu – Visitar as 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. Aberto à
visitação pública nos seguintes horários de atendimento: de 3ª a 6ª feira, das 10 às 18h. Na última 3ª feira do mês aberto
até às 20h Aos sábados, domingos e feriados das 14 às 18h, com a última entrada 30 minutos antes do fechamento. A taxa
de ingresso é R$ 2,00. Menores de 10 anos e maiores de 65 anos não pagam ingresso. Entrada franca aos domingos. Visitas
com escolas ou grupos podem ser agendadas com guias especializados, mediante agendamento prévio. Telefone: 21.32898681. E-mail: museu@rb.gov.br
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:: Consulta aos acervos
A Fundação Casa de Rui Barbosa preserva e divulga acervos de interesse nacional, por constituírem patrimônio cultural
importante, e realiza trabalhos de alcance internacional. Não perde de vista a importância do atendimento diário ao visitante
e ao usuário dos serviços, desde a simples visita ao jardim até a pesquisa de trabalhos acadêmicos complexos. Com a
finalidade de assegurar condições adequadas à pesquisa e proteção de suas coleções, a Fundação Casa de Rui Barbosa
apresenta as seguintes informações ao usuário de seus acervos:
- A sala de consulta da Fundação Casa de Rui Barbosa está aberta para acesso ao acervo e realização de pesquisas de 2ª a
6ª feira, das 9h30às 17h30. Para o acesso aos acervos, o usuário deverá agendar previamente a consulta pelo email consulta.acervo@rb.gov.br, pelo telefone 21.3289-8665 ou diretamente na sala de consultas no 1º andar edifício-sede
da Fundação Casa de Rui Barbosa. O prazo para resposta do e-mail para agendamento é de até 24 horas (exceto finais de
semana e feriados). Os usuários dispõem também de um serviço de informação por meio do e-mail
consulta.acervo@rb.gov.br.
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