
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 
 

A Galeria Homero Massena, espaço da Secretaria de Cultura do Espírito 
Santo, é um marco incontornável do desenvolvimento das artes visuais no 
estado. Foi a primeira galeria de arte de Vitória, criada em 1977, como 
resultado da demanda da classe artística. Ela teve e tem grande impacto no 
desenvolvimento do cenário artístico do estado, fomentando e difundindo a 
produção de novos artistas, em intercâmbio com outros artistas do país. 

 
Ao longo de todos esses anos, a Galeria realiza uma programação contínua 
voltada ao fomento da produção artística. O incentivo à produção, ao 
fomento e difusão se dá através de chamadas públicas, em projetos 
curatoriais propostos pela Galeria, assim como o Edital Setorial de Artes 
Visuais, para ocupação de artistas que irão realizar sua primeira exposição 
individual, por recursos do Funcultura. 

 
A Galeria Homero Massena realiza uma programação contínua 
correspondendo a produção artística com as práticas educativas. 
Programações educativas, visitas mediadas com turmas e professores da 
rede municipal e estadual de ensino, universidades e grupos diversos têm 
sido algumas das principais diretrizes de acesso, compartilhamento e 
diálogo com o público. Incentivo à pesquisa e ações de formação por artistas 
e arte-educadores fortalecem os processos em torno das exposições em 
exibição. 

 
Parte da história da Galeria pode ser analisada por meio de seu acervo. 
Desta forma, o acervo constituído pela instituição é um importante 
fragmento da memória e da pesquisa em artes do Espírito Santo, com 
trabalhos de arte moderna e contemporânea, sob guarda pública, e marca a 
importância da instituição nesse cenário. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 

SOBRE O ESPAÇO EXPOSITIVO 
 
 

 

Hall: 25,10m2 
 

- entrada principal acessível: calçada e hall 
 

Espaço expositivo (salão): 1000,68m2 
 

*planta baixa em anexo 
 
 

Climatização 
ar condicionado central 

 
 

Iluminação 

Hall: iluminação fixa 

Espaço expositivo (salão): 
- calha central | luz fluorescente 
- trilho eletrificado 

Trilhos eletrificados: 
 

Spots cambiáveis 
- redondos 
- refletores halógenos 

 

Lâmpadas: 
- par 20 (LED): 30 
- par 30 (frias): 18 
-par 38 (incandescentes): 09 
-Dicroica (Halogena): 07 

 
 

Mobiliário expositivo: 
Peças em MDF pintadas de branco 
Quantidade: 10 peças 
Dimensões: 
4x45x200cm 
68x81x60cm 
88x90x60cm 
92x66x58cm 
60x60x60cm 
92x66x58cm 
75x46x46cm 
70x35x35cm 
60x60x60cm 
89x41x41cm 



 

 



 

 
 
 

ADMINISTRATIVO 
 
 

 

Equipamentos 
uso administrativo para ações educativas 

 

-Projetor Epson Power Lite – W29 1 
- DVD player LG : 1 
- Televisão LG 42: 1 
-Tablet Samsung Galaxy A6: 1 
- Notebook Dell 60Hz : 1 
-Câmera fotográfica Canon EOS Rebel T6i | 
objetiva Canon 18-55mm: 1 
- Tripé fotográfico: 1 

 
 

Espaço administrativo 
- copa 
- banheiros unissex 
- 1 banheiro acessível 
- espaço de convivência (acesso aos banheiros e 
copa) 
- filtro de água mineral 

 

Espaço administrativo (acesso restrito) 
- escritórios 
- sala do acervo 

PROTEÇÃO ANTI- FOGO 
 

O sistema de proteção contra incêndio conta 
com: 2 (dois) extintores com carga de água 
pressurizada (Acervo e Salão de exposições) e 1 
(um) extintor com carga de Dióxido de Carbono - 
CO² (espaço administrativo). 

 
 

EQUIPE 
 

- coordenação de artes visuais 
- assistente administrativo 

 

-estagiários 
- acervo: 1 
- mediação: 2 
- comunicação: 1 

 

- recepcionista: 1 
- limpeza: 1 

 

- seguranças (24 horas): 4 



 

 



 

 
 
 

GALERIA HOMERO MASSENA 
SECRETARIA DE CULTURA 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Pedro Palácios, n° 99, 
Cidade Alta, Centro 
Vitória – ES 

 

Telefones: (27) 3132-8395 / (27) 3223-5590 
Email: galeriahomeromassena@secult.es.gov.br 

 
 

Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta: 9 às 18h 
Sábados: 13 às 17h 

 
 

SITES: 
https://secult.es.gov.br/ 
https://galeriahomeromassena.wordpress.com/ 

GERÊNCIA DE ESPAÇOS E ARTICULAÇÃO 
CULTURAL - Secult 
vinicius.silva@secult.es.gov.br 

 

Museologia 
GERÊNCIA DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO - Secult 
paula.costa@secult.es.gov.br 

 

Redes sociais: 
https://www.instagram.com/ghmassena/ 
https://pt-br.facebook.com/ghmassena/ 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Governador do Estado 
Renato Casagrande 

 

Vice-Governadora do Estado 
Jaqueline Moraes 

 

Secretário de Estado da Cultura 
Fabrício Noronha 

 

Subsecretária de Estado de Políticas Culturais 
Carolina Ruas Palomares 

 

Subsecretário de Estado de Gestão 
Administrativa 
Pedro Sobrino Porto Virgolino 

 

Assessoria de Comunicação 
Aline Dias 
Danilo Ferraz 
Erika Antonia Piskac 

 

Gerência de Espaços e Articulação Cultural - 
GEAC 
Vinícius Fabio Ferreira Silva 

 

Museologia 
Gerência de Memória e Patrimônio - GMP 
Paula Nunes Costa 

GALERIA HOMERO MASSENA 
 

Coordenação 
Nicolas Soares 

 

Administrativo 
Amanda Stange Martins 

 

Serviços Gerais 
Tânia Maria de Jesus Costa 

 

Núcleo de Educativo 
Estagiário de Mediação 

 

Núcleo de 
Comunicação  
Estagiário de 
Comunicação  
 
Núcleo de Conservação 
Estagiário do Acervo 
 
Equipe de Apoio 
Bianca Alves Balbino 
Evani Rezende Da Silva 

 

Equipe de Vigilância 
Anderson Ferreira 
Damião André Pinto de Oliveira 
Diego Araújo Rodrigues 
Rondinelio Siqueira 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 


