
O Museu de Florianópolis, resultado do trabalho articulado 

desenvolvido por inúmeros profissionais ao longo dos últimos 

anos, nasce com o objetivo de promover a reflexão contínua 

sobre as dinâmicas de construção e transformação do território 

que compõe Florianópolis, nas suas diferentes dimensões. 

Configura-se, assim, como um grande portal de acesso ao 

município, abrindo-se ao tempo presente e futuro como espaço 

para a humanização da cidade, ambiente de expansão das 

fronteiras do conhecimento e da cultura, a partir de uma 

linguagem universal  e contemporânea.

UMAVIAGEM CHEIA DE INTERATIVIDADE
PELA HISTÓRIA DA CIDADE E DO POVO
FLORIANOPOLITANO.

Fluxos e Atravessamentos
Destaca a diversidade que marca a trajetória de 
Florianópolis como cidade, através de temas como a
presença indígena e a negra, a terra e o trabalho, e o 
universo da pesca e dos engenhos.

Florianópolis: Presente e Futuro
Apresenta temas relacionados à contemporaneidade 
da cidade, propondo reflexões úteis para a construção
de um caminho crítico na visita e na vida da cidade.

Panoramas
Tendo como principal acervo a cidade, o museu 
apresenta Florianópolis através de diferentes olhares, 
narrativas e sujeitos, englobando os distintos tempos
e espaços que os constituem.

Ventos e Marés: de Meiembipe
a Florianópolis  
Aborda a intensa relação de Florianópolis com o 
seu território, em sua ocupação, desenvolvimento, 
transformações urbanas e papel estratégico como cidade.

Endereço:
Praça XV de Novembro, nº 214
Centro | Florianópolis/SC

Ingressos:
R$ 10 inteira / R$ 5 meia
Compre seu ingresso no site
ou na recepção do museu.

Contatos:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO MUSEU:

Dezembro (2021) a fevereiro (2022):
• 2ª a 6ª das 10h às 20h  
• 3ª fechado para o público  
• Sábados, domingos e feriados das 10h às 16h  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CAFÉ:

• 2ª a 6ª das 10h30 às 18h30 
• 3ª fechado para o público 
• Sábados, domingos e feriados das 11h30 às 15h30  

Sujeito a lotação

Março a novembro (2022): 
• 2ª a 6ª das 9h às 19h  
• 3ª fechado para o público  
• Sábados, domingos e feriados das 10h às 16h

(48) 3222-1333 

(48) 98871-9946

museu@sesc-sc.com.br

sesc-sc.com.br/museudeflorianopolis

@museudeflorianopolis


